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ER WORDT TE BRUSSEL 
NOG STEEDS GESOLD 
MET VLAAMSE KINDEREN 

_. Aan de Anderlechtse Sylvain Dupuislaan, vlak naast 
onze drukkerij, staat een Hagelnieuwe gemeentelijke 
lagere school Een mooie, grote school met zo'n 32 
lokalen. Tot voor kort waren daarin zowel Franstalige 
als Nederlandstalige klassen ondergebracht. Op 28 juni 
j . l . besliste de Anderlechtse gemeenteraad echter dat 
de school uitsluitend moet voorbehouden worden voor 
de Franstalige kinderen De Vlaamse kinderen moeten 
er weg, naar een nieuwe gemeentelijke school (die 
nog lang niet af is) aan de Veeweidestraat eventjes 
twee kilometer verder De Franstalige directrice van de 
school aan de Dupuislaan heeft immers ruimte nodig : 
32 klaslokalen voor 17 klassen 

Vanzelfsprekend zijn de Vlaamse ouders uit de buurt 
het met dergelijke « herstruktureringsplannen » niet 
eens Ze hebben, zoals alle ouders, hun kinderen liever 

vlakbij huis op school dan enkele kilometer verder 
doorheen moordend verkeer. 

Daarom richtten zij een aktiekomitee op dai, in 
samenwerking met de Vereniging van Vlaamse leer
krachten, pamfletten verspreidde en een pers!<onferen-
tie gaf Woensdag posteerde zich een delegatie van 
het komitee voor de school om protesthandtekeningen 
te verzamelen en inschrijvingen te noteren. De politie 
verplichtte hen het terrein van de school te verlaten, 
's Avonds trok er een proteststoet van ouders naar 
het centrum van Anderlecht De aktie gaat verder, met 
een volksvergadering donderdag a.s. te 20 u in zaal 
• De Witte Hoed », Dapperheidsplein, en desnoods met 
een bezetting van de school op maandag 3 september. 
(Zie ook p. 4). 

Wij hebben hier vorige week gepleit voor een gezond zelf
bewustzijn op taalgebied. Er is geen enkele reden waarom wij 
onze rijke taal zouden verwaarlozen of verloochenen ten voor
dele van meer verspreide vreemde talen. Onverfranst, onver-
duitst maar ook onverengelst I De toenemende « Engelse mode • 
die men links en rechts in Vlaanderen kan waarnemen vinden 
wij dan ook ronduit belachelijk 

Er zijn steeds weer handelaars die zich maar •• bij de tijd » 
achten wanneer zij hun waren kunnen aanprijzen onder het 
vreemde etiket dat « in de mode » is. Vroeger was het Frans 
zoveel chiquer, nu moet het allemaal Engels zijn Kennelijk 
mensen met een mmderwaardigheidskompleks. 

Zijn wij tegen het Engels, zijn wij tegen het Frans ? Bijlange 
niet. Het siert precies de Vlaming, en dat wordt internationaal 
erkend, dat hij zo'n veelzijdige talenkennis heeft. Talen leren 
impliceert toch niet dat men zijn eigen taal en dus zichzelf moet 
gaan verloochenen ' 

ENGELS TWEEDE TAAL 

Nu WIJ aan de vooravond staan van een nieuw schooljaar zou 
ik zelfs willen pleiten voor het aanleren in Vlaanderen van het 
Engels als tweede taal. Daar zijn verscheidene zeer zakelijke 
redenen voor. Wanneer wi j , naast onze moedertaal die de eerste 
en voornaamste zorg verdient, een of meerdete vreemde talen 
aanleren dan is dit in de eeiste plaats om een direkt kontakt te 
kunnen hebben met de wereld buiten onze grenzen, zo ruim mo
gelijk, en met de mensen die onze taal niet spreken. Welnu, in 
die wereld buiten onze grenzen is het Engels hoe langer hoe 
meer dé kontakttaal tussen de mensen van diverse nationali
teiten, dé internationale politieke en wetenschappelijke taal. De 
Fransen zelf beseffen dit maar al te zeer : geregeld druipen de 
klaaglitanieën zo uit de kolommen van « Le Monde ». Goed, 
uitgaande van die nuchtere vaststelling zou de keuze van de 
tweede taal voor de Vlamingen eenvoudig moeten zijn : Engels. 
Jonge Vlamingen die naast hun moedertaal het Engels behoorlijk 
beheersen worden daardoor op zeer vele gebieden «meer mans» 
dan wanneer zij als tweede taal het minder verspreide en aan 
invloed verliezende Frans kiezen. 

Maar een aantal « staatslieden » en Belgische patriotten pleif, 
op basis van sentimentele argumenten, nog altijd voor het F̂ rgns 
als tweede taal. Als het aan hen lag zou dit zelfs verplichtend 
moeten blijven, zoals nu nog altijd op onze lagere scholen. Wij 
moeten immers, volgens hen, in de eerste plaats onze Fransta
lige landgenoten kunnen begrijpen en toespreken. Zij zeggen er 
vanzelfsprekend niet bij : opdat die geen moeite zouden moeten 
doen om een mondvol Nederlands te leren, zoals 143 jaar erva
ring ons leerden. 

Dat die Franstaligen ook Engels als tweede taal leren en wij 
zullen elkaar in de toekomst perfekt verstaan, op basis van 
gelijkwaardigheid... Wanneer zullen onze politici eindelijk de 
laatste hinderpalen voor het aanleren van het Engels als tweede 
taal uit de weg ruimen, hinderpalen zoals daar zijn de Franse 
aanloop in de lagere school en de kwantitatieve voorwaarde bij 
het begin van het middelbaar ? Dit favoritisme ten bate van het 
Frans beperkt immers de volledige vrije keuze van de ouders. 

Paul Martens. 

In het 
anderlecht 
van 
simonet • » 

In Brussel zijn er Vlaamse scholen, jawei, 
maar je moet ze wel zoeken. Dat deed het 
aktieve Taalaktiekomitee te Eisene, de oasis 
francophone, tijdens de vakantiemaanden : 
met stallantaarn en bril nog wel. 

Maar zelfs in het Anderlecht van EG-mi-
nister Simonet, waar het gemeentebestuur 
pronkt met een herstruktureringsplan voor 
het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs, 
hebben de Vlaamse ouders het niet zo bijs
ter gemakkelijk. 

Een lang aanslepend konflikt was er trou
wens de oorzaak van dat zij deze week op 
straat kwamen. 

De Vlaamse kinderen zijn al te lang mis
deeld geweest met bouwvallige schoolgebou
wen. Het incident van de Reber-Vrevenstraat 
In Laken ligt nog vers in het geheugen. In 
Anderlecht ging het daarentegen om een 
spiksplinternieuw gebouw... dat jammer ge
noeg nog niet afgewerkt is. Het zal de so
cialistische gemeenteraadsleden wel een 
zorg zijn dat Vlaamse kinderen van vijf jaar 
in een onverwarmd schoolgebouw gestopt 
worden. 

Het klachtendossier werd deze week door 
de ouderkomitees en de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten op tafel gelegd. 

i.i (ie Dupuislaan, waar ons weekblad ge
drukt wordt, staat een prachtig nieuw school
gebouw met 32 lokalen. Tijdens de verkie-
zingskampagne in '71 werd het door Simonet 
op zijn elektoraal palmares vermeld, nadat 
grote borden de nieuwe gemeentelijke on
derwijsinstelling aankondigden als een ne-
derlandstalige lagere en kleuterschool. 

In die school werden tot vandaag 4 Vlaam
se klassen geduld, naast 17 Franse klassen. 
De overige Vlaamse kinderen van de ge
meentelijke school, 1/12, moesten vrede ne
men met een onderdak in de bouwvallige lo
kaaltjes aan de Kapelaanstraat. 

De gemeenteraad besliste inmiddels op 
28 juni dat de Vlaamse klassen uit de schooi 
aan de Dupuislaan vanaf 3 september ver
bannen worden naar een nieuw, nog onafge-
werkt gebouw in de twee kilometer verder 
gelegen VeeweitSestraat. 

De Vlaamse kinderen moeten tijdens het 
schooljaar dus hun hachje trachten te red
den midden het verkeersgevaarlijke stads
centrum var Anderlecht. 

De Vlaamse ouders verzetten er zich met 
klem tegen dat hun kinderen, zonder hun toe

lating, naar een afgelegen school gedepor
teerd worden. Dfe uitdrukking is niet te 
sterk, want er zouden inderdaad plannen be> 
staan om de Vlaamse kinderen, die inge
schreven zijn in de Dupuislaan, op 3 sep
tember zonder medeweten van de ouder» 
met een bus over te brengen naar de Vee
weidestraat. 

Het gemeentebestuur heeft wel sterke ar
gumenten gevonden. 

Anderlecht zorgt voor de eerste nieuwge
bouwde Vlaamse gemeenteschool te Brussel 
en heeft een reorganisatieplan voor het Ne
derlandstalig 'onderwijs. Maar de Vlaamsa 
kinderen zijn 'ntussen toch weer het kind 
van de rekeninc). 

Hun wijkschool wordt zonder meer opge
doekt. De reeds lang beloofde nieuwa 
Vlaamse gemeenteschool aan de Maria Groe-
ningenstraat bleef tot vandaag in de architek-
tenplaiinen steken. 

De bouwgrond ligt nochtans opgediildig 
te wac'itei» 

De beroering bij de Vlaamse ouders tegen 
het gemeentelijk (verfransingsl-plan van An
derlecht is ten zeerste gegrond. 

Wij hopen 'lat zij hun slag zullen (huis-
halen ' 
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en gij 
geen gebrek aan zorgen 

stilaan zal het politieke leven 
terug op gang komen In feite 
heeft het ook tifdens de vakantie 
met stilgestaan Inderdaad, in de 
geheime cenakels van de tradi
tionele partijen werd er wellicht 
ernstig van gedachten gewisseld 
over de wi/ze, waarop men in de 
komende maanden het hoofd bo
ven water zal trachten te houden 
Er IS immers gebleken, dat er bii 
de traditionelen onderling ernsti
ge meningsverschillen bestaan 
over verschillende aktuele politie
ke zaken, zoals de gewestvor
ming, het probleem abortus, ia 
zelfs de belastingen Wat dit 
laatste betreft, is men helemaal 
niet zo eensgezind als men na het 
konklaaf van Hertoginnedal liet 
verstaan en het zal weldra blij 
ken, dat het optreden van minis
ter Claes voor radio en TV slechts 
een misleidende schijnvertoning 
IS geweest 

In de komende weken zal ook 
weer meer aandacht worden be 
steed aan de zich opstapelende 
schandalen bij RTT, Post, Post-
check enz Er zullen ongetwij
feld vragen worden gesteld in het 
Parlement Vooral Anseele zal het 
hard te verduren krijgen In feite 
moest hij reeds lang de laan zijn 
uitgestuurd Wellicht, omdat hij 
wel eens nieuwe onthullingen zou 
kunnen doen en zeker omdat de 
BSP bonzen geen ambras willen in 
het Gentse Rode Huishouden, is 
Anseele nog minister 

Intussen zullen de posttarieven 
wellicht worden verhoogd, wat 
een ondoordachte daad is in deze 
tijd van korruptie, juist in deze 
sektor 

Al bij al is de regering van Le-
burton, tijdens de vakantie met 
populairder geworden bij de pu 
blieke opinie en alles laat voor 
zien dat nog meer moeilijkheden 
zich zullen voordoen 

De Volksunie heeft van in den 
beginne voor deze moeilijkheden 
gewaarschuwd Men heeft eens 
te meer deze waarschuwingen 
genegeerd De traditionelen meen 

den dat macht hen alle geluk zou 
brengen en dat de publieke opinie 
nooit lucht zou krijgen van de fan
tasieloze kapriolen met onze cen
ten Zij tekenden echter buiten de 
waard Een man klaagde de machts
misbruiken aan en de sneeuwbal 
begon te rollen 

Samen met de grote moeilijkhe 
den en het wantrouwen tussen de 
regeringspartijen onderling zullen 
de thans uitgekomen schandalen, 
wellicht zorgen voor een spoedige 
roemloze ondergang van een rege
ring, waarin de grote meerderheid 
van de bevolking trouwens nooit 
heeft geloofd 

W S, Molenstede. 

Portugal 

ledereen heeft nu wel via de 
pers, radio en TV vernomen hoe de 
Poitugezen in hun Afrikaanse kolo
nies Angola Mozambique en Gui
nea Biseau onmenselijke wreedhe
den begaan door hele dorpen met 
vrouwen en kinderen uit te moor
den Velen zullen zich afvragen 
•' Kunnen wij daar niets tegen 
doen ^ » Toch wel 

In België wordt veel Poi to wijn 
gedronken en worden Portugese 
sardienen gegeten Als iedereen nu 
het voornemen maakt in plaats van 
Porto altijd een ander aperitief te 
dunken en in plaats van Portugese 
sardienen bv Marokkaanse sardie
nen te eten zou Portugal dit ekono 
misch goed voelen Deze aktie is 
veel gemakkelijker te yoeren dan 
deze door het Angola komitee te
gen de Angola koffie waarvoor 

mimhjmimt 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE 8 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^teenhouwersvest 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83. 

dosfelaktiviteit-en 

KADERVORMING 

POLITIEK OPBOUWWERK 
In het najaar organiseert het Dosfehnst i tuut nog vier kadervormings-
kursussen « pol i t iek opbouwwerk » Hierdoor word t aan kaderleden 
een unieke kans geboden om hun ideologische en pol i t ieke bagage 
bij te werken 

Deze kursussen worden gespreid over P lessen en zijn gratis Elke 
kursist ontvangt vooraf een inleidende nota. 
Hieronder reeds enkele gegevens : 
Arrondissement AALST 

10 september, 21 september, 1 oktober 19 oktober, 29 oktober en 
12 november 1973, telkens van 20 to t omstreeks 23 uur in het lo 
kaal « Het Gulden Viies », Esplanadeplein, te Aalst 
Arrondissement GENT 

29 september, 13 oktober, 27 oktober 1973 telkens van 9 uur 30 
tot 17 uur 30 In volkshogeschool De Sirkel , Dorpsplein 13 te 9810 
Drongen 

Inschri jven bij de heer H Leyseele, direkteur Dosfehnst i tuut Oost-

Vlaanderen, Zwi jnaardesteenweg 689, 9000 Gent (tel 09/22 76 64) 

of bij de heer Staf Scheerl inck, Bertstraat 1 B, 9405 Nederhasselt 

( tel 054/343 41) 

Arrondissement MECHELEN 

22 september, 6 oktober, 20 oktober 1973 telkens van 13 uur 30 tot 

19 uur 30 in « Het Klein Seminarie » Bleekstraat 5 te Mechelen 

Inschri jven via de kantonale afgevaardigde of rechtstreeks bi j de 

heer Joos Somers, Liersesteenweg 11, 2580 St Katel i jne Waver (tel 

015/179 00) 

Arrondissement ANTWERPEN 

3 november, 17 november, 1 december 1973 telkens van 10 uur tot 
18 uur Lokaal en adres van inschri jv ing wordt binnenkort in di t 
blad medegedeeld 

Inlichtingen omtrent deze aktiviteiten kunnen ook rechtstreeks ge
vraagd worden aan het Dosfehnstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brus
sel (tel 02/19 12 02). 

eerst de invoerders, koffiebranders 
en grootwarenhuizen moesten be
werkt worden Aan de ekonomische 
boycot van Portugal kan iedereen in
dividueel meeweiken Indien enkele 
West Europese landen op die ma
nier de Portugese uitvoer zouden 
verminderen, zou Portugal, (dat 
reeds 30 "o van ziin begroting uit
geeft aan zijn oorlogen in Afiika) 
na een tijdje wel gedwongen zijn 
de Uno resoluties toe te passen en 
zijn kolonies onafhankelijkheid te 
geven 

Een andere manier om Portugal 
ekonomisch onder druk te zetten 
kan langs het toerisme om gebeu
ren Het toerisme levert voor dit 
land een grote bion van inkomsten 
We gaan dus met naar Portugal op 
reis, ook niet naar O L Vrouw van 
Fatima Er zijn andere bedevaart
oorden genoeg (Lourdes Assisi, 
Rome Banneux of Dadizele en 
Scherpenheuvel) Kies maar uit vol 
gens godsvrucht en vermogen 

Wat niemand mag ontgaan is dat 
elke dinsdag een vliegtuig vol Bel 
gische wapens vertrekt van het 
legervliegveld Meisbroek naar Bu 
rundi waar reeds meei dan 200 000 
mensen, mede door Belgische wa
pens zijn uitgemoord Ook daarte
gen moeten we iets doen Het is 
niet omdat deze volkenmoord in 
geen enkele politiek past (noch in 
een anti rechtse noch in een anti 
linkse), dat we er niet moeten over 
spreken en ertegen ageren Hier 
moeten we onze parlementsleden 
onder druk zetten opdat zij deze 
wapenleveringen doen stopzetten 

RdN, Nijlen. 

alarm 

All Bla-Bla en zijn 35 knoeiers 
hebben het klaargespeeld een bud
gettair rookgordijn op te hangen, zo 
doorschijnend dat men een astro
nomisch tekort ziet voor 1974 en 
een verhoging van de staatsschuld 
die aan de Himalaya doet denken 
Die hokus pokus werd opgevoerd 
op de plaats waar in 1963 de kan
ker werd ingeënt op de taalgrens, 
door aan bekakt franstaterende 
Vlamingen faciliteiten te verlenen 
in zes Vlaamse gemeenten, met het 
door de Volksunie voorspelde ge
volg nog enkele jaren en de Vla
mingen worden in die zes door de 
CVP versjacherde gemeenten in de 
hoek geschopt De inflatie gewild 
door de zich schuil houdende ploe-
tokraten bedreigt de Volksunie en 
de Vlaams nationale pers, die geen 

medegedeeld 

VEERTIENDAAGSE VAN HET PLURA
LISTISCH HANDELSONDERWIJS 

Vorige week meldden we verkeer
del i jk dat te Antwerpen in de lo
kalen van de Erasmusschool, Be-
gi jnenvest 99 tot 31 augustus een 
een tentoonste l l ing van het plura
l is t isch landbouwonderwi js plaats 
heeft Het moest echter zijn . han-
delsonderwi js , zoals men ons l iet 
opmerken Waarvan akte 

VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 

Op zaterdag 8 september 1973 
heeft onze plecht ige vaandelinhul-
diging plaats te Ekeren om 15 u. in 
de hovingen van het gemeentel i jk 
Kul tuurcentrum « Hof de Bist », 
Vel twycklaan (bij het stat ion) . De 
•• Ui l t jes » verzorgen het ontspan
ningsgedeelte en de h A De 
Troyer ui t Leeuwergem houdt de 
feest rede 

Onze leden worden hiermede uit
genodigd om talr i jk aanwezig te 
zijn met fami l ie en vr ienden Toe
gang gratis 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle houl-
insekten TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het 
land PVBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12, Wemmei (Bt) - Tel 02/79 20 00. 

andere inkomsten hebben dan van 
de Vlaams nationalisten « Wij *, 
« 't Pallieterke «, « Doorbraak » en 
noem maar op moeten hun prijzen 
verhogen of verdwijnen 

Dat zijn de feiten Wat mij be
treft, een maand voor het verstrij
ken wat ook de zo noodzakelijke 
verhoging mag bedragen hernieuw 
ik mijn jaarlijks abonnement, voor 
ons Vlaams nationalisten bestaat 
er geen meer rendeiende beleg
ging Wij steunen allen die het op
nemen voor Vlaanderen of wij wor
den vertrappeld 

De kleine man, de ekonomische 
slappeling waartoe ik behoor weet 
hoe belangrijk het is over de aller 
noodzakelijkste geldmiddelen te 
kunnen beschikken en op tijd ' 

Wij kunnen onze vijanden ieder
een kent ze geen grotete loer 
dl aaien dan door onze voorvechters 
te steunen uit alle macht 

M C Tervuren 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie-
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd 
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Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
BIjhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel (03)36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22 45 62 

Vlamingen, 
I 9 I vraag GRATIS ADVIES 
1 i * J voor uw hypotheek-
^ < i ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.y. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

U als Vlaming., 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK ' 

VERENIGING 

VLAAMSE 

ZIEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT : 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein Brabant, Kraanweg 
21 - 2680 Bornem Tel 03/89 16 19 

Provincie Brabant 
ARR LEUVEN GEWEST TIENEN • 
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 43 -
3300 Tienen Tel 016/834 35 

Provincie Oost-Vlaanderen 
ARR AALST • 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36 9300 Aalst. 
Tel 053/745 53 
ARR GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent 
Tel 09/23 52 27. 
ARR EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 - 9900 
Eekio Tel 09/772351 
ARR OUDENAARDE 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstiaat 34 9700 Oudenaarde 
Tel 055/331 15 
ARR ST NIKLAAS : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 Beveren-
Waas Tel 03/75 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR KORTRIJK-IEPER : 
Ziekenfonds West-Flandria, Verruelaan 41 8500 Kortrijk. 
Tel 056/256 98 
ARR OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE : 
Ziekenfonds De West, Recollettenstraat 66 - 8450 Nieuwpoort 
Tel 058/237 15 
ARR ROESELARE TIELT : 
Ziekenfonds West Flandria Westlaan 45 - 8800 Roeselare. 
Tel 051/202 08 

VVZ sekretar iaat Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven T. 016/329 75 

ADVERTEERT 
IN «WIJ » 

CE.M.O.V. 
Centrum voor MiddenstandsOpleiding 

en -Volmaking Zuid-Vlaanderen 
Wijngaardveld - AALST Beverestraat 104 OUDENAARDE 
Tel 053/740 -740.76 Tel. 055/316 70 

PATROONSOPLEIDING • U wenst iets meer te vernemen over 
de gespecialiseerde opleiding van : 
Schoonheidsspecialist ? Auto-electricien ? Bromfietsmecanicien ? 
Bloemenkweker ? Steen- en marmerbewerker ? Verzekerings
makelaar ? Installateur sanitair en centrale verwarming ? Aan

nemer bouw ? 
Cursusgeld : 200 fr. per jaar — 2 avonden per week. 
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belgische 
staotsbehoudende 
partij 

Zo heeft de heer J. Van Eynde de BSP betiteld in een vergadering van 
de Kulluurraad. Deze uitlating heeft de BSP geen goed gedaan waaruit blijkt 
dat zelfs een doorwinterd parlementariër kan uitglijden. De hartekreet van 
de BSP-voorzitter typeert echter zeer juist zijn partij. 

In het woord « staatsbehoudend » moeten wij dan niet alleen zien het 
behoud van het unitarisme maar « het behoud >• kortaf van de huidige 
• staat van zaken ». De BSP is het schild en het zwaard op alle gebieden 
van de huidige stand van zaken in dit land. 

Dat zij het unitarisme wil in stand houden en aan « kulturele autono
mie » en regionalisering slechts in zoverre toegeeft als zij wenselijk acht, 
is overduidelijk. Zij doet dat niet uit patriotisme, uit een geloof in een 
Belgische natie — dit zouden wij als een achtenswaardig standpunt moe
ten erkennen ook al is het het onze niet. 

Zij doet het niet omdat zij, zoals weleer Van Cauwelaert, geloofde dat 
Vlaanderen meer te winnen heeft bij een unitaire staatsstruktuur dan bij 
federalisme. Dit is evenmin ons standpunt maar deze vergissing is ver
klaarbaar en achtenswaardig. 

unitarisme en socialisme 

Unitaristisch is de BSP uit eng-
geestige partijzucht. Het is als 
machtsformatie dat zij naast een 
• gevleugelde » CVP en een ver
deelde PVV de unitaire partij in da 
unitaire staat wil zijn om de groot
ste partij van het land te zijn met 
alle voordelen van dien. De BSP 
gaat daarbij niet uit van socialisti
sche beginselen, want overal ter 
wereld steunt het socialisme iedere 
ontvoogdingsbeweging. Het socia
lisme stond in het oude Oosten-
rijk-Hongarije aan de zijde van de 
verdrukte volken. Het socialisme 
8taat in Groot-Brittanië aan de zij
de van de Welsche en Schotse na
tionalisten. De Baskische nationa
listen zijn tegen Franco, meteen 
socialisten. In Frankrijk zijn de 
socialisten de regionalistische 
strekkingen genegen — ook in Ita
lië. In de ontwikkelingslanden zijn 
de bevrijdingsbewegingen tevens 
sociaal-demokratisch. 

Het Belgisch socialisme is niet 
socialistisch want dan zou het moe
ten inzien dat in een federaal Bel
gië beide deelstaten ekonomisch-
sociaal een meer demokratische 
koers zouden kiezen dan het unitai
re bestel. 

Op één punt heeft de BSP wel 
korrekt gehandeld, nl. in de kwes
tie van de GOM's (Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappijen). De 
BSP en de VU waren het die zich 
verzet hebben tegen machteloze 
geprovincialiseerde GOM's. De pro
vincialistische CVP heeft daar 

Vlaanderen de dolk in de rug ge
stoken door het Belgische « ver
deel en heers » erdoor te halen. 

de bsp behoort tot het 
belgische establishment 

De BSP steunt niet op de gehele 
Belgische bevolking. Zij is over
wegend de partij van de werkne
mers — of liever van de werkne
mers die tot de vallede goed geor
ganiseerde groepen behoren. De 
elektoraal minder belangrijke neven-
groepen interesseren haar minder 
als machtsformatie. Slechts een 
kleine minderheid in de BSP wenst 
nog een fundamentele verandering 
te brengen in het bestel van even
wicht van onze neo-kapitalistische 
maatschappij. 

De top-funktionarissen van de 
vakbonden en de managers van het 
groot-kapitaal vormen één kliek. 
Naar buiten toe doet men wat, maar 
stakingsbewegingen, die het bestel 
zouden doen wankelen, worden be
streden. 

De koöperaties van de BSP zijn 
of worden warenhuizen. 

De ziekenfondsen profiteren van 
de staatskas en brengen baat en 
winst op en vormen een skelet 
voor het dienstbetoon. 

Het half miljard dat 's jaars door 
de vakbonden bij de leden wordt 
geïnd wordt geïnvesteerd bij het 
grootkapitaal en heeft er alle be
langen gemeen mede. 

De wapenleveringen aan het bui
tenland begunstigen de leden van 
de grote vakbonden en de BSP 
houdt de ogen dicht. 

Met Belgisch socialisme en het 
neo-kapitalisme gaan hand in hand 
om de konsumptiedrang aan te moe
digen. 

Voor het kapitalisme gaat het om 
meer produktie en winst — voor 
de BSP gaat het erom de werkne
mers de indruk te geven dat hun 
welvaart steeds maar stijgt dan 
wanneer de inkomens-verschillen 
groter worden en de kleine men
sen dus relatief verarmen. 

De sociologen gewagen van kon-
sumptie-quiëtisme. Het is duidelijk 
waarom de vakbonden iedere inter
ne demokratle afwijzen. 

Het is dus met recht en reden 
dat men de BSP de partij mag noe
men die alles wil behouden zoals 
het is. 

Stellen wij daarnaast de andere 
partijen. 

Het is duidelijk dat de Volksunie 
op sociaal gebied méér vooruitstre
vend is dan de BSP. 

Het is duidelijk dat de Volksunie 
en het Rassemblement Wallon, be-, 
halve sommige aspekten van het 
kommunautair pakket, een gelijk
aardig programma hebben bv. inza
ke onderwijs, kuituur en sociale ge
richtheid. 

De federalistische partijen zijn 
niet konservatief, zij willen het an
ders. Ook de PVV wil het anders : 
zij wil een meer reaktionaire koers; 
zij wil de weg terug naar de grotere 
macht van allen die zeer rijk zijn. 

Met de CVP-PSC zit het anders. 
Deze partij is de zandbak van da 
Belgische politiek. Haar verdoken 
topfiguren zijn unitaristen en van
uit hun bindingen met de geledin
gen én van het grootkapitaal én 
van het verambtelijke syndikalisma 
zijn ze even staatsbehoudend als 
de BSP. 

De « christelijke sociale leer » 
is een doorstoken en versleten my
the. Voor de topfiguren is de CVP-
PSC alleen maar een machtsgroep 
binnen dewelke veel verschillen 
moeten afgedekt worden. Vandaar 
een vaak wisselende houding die 
naar buiten toe de CVP-PSC een 
onbetrouwbare partner doet schij
nen. Het « j'en ai marre • van Le-
burton is daardoor verklaarbaar. 

Zij die willen dat de vastgelopen 
Belgische politiek ergens losge-
wrikt geraakt en het op alle gebie
den « anders » zou worden, kunnen 
alleen opteren voor de federalisti
sche partijen. Dit verklaart dan ook 
dat de jeugd en niet alleen de ra-
dikaal-federalistische jeugd instinkt-
matig opkijkt naar de nieuwe par
tijen. 

Indien wij allen, mandatarissen 
en militanten, ons programma — 
in onze brochure « Programma - Ak-
tieplan » beschreven — willen 
waarmaken, zullen wij de jeugd, de 
toekomst van ons volk niet bescha
men en blijven aantrekkea 

m. van haegendoren 
senator. 

vteams n^k>oa^ [ M 

de wereld 
(Argos) In de aanstaande herfst begint in Geneve de tweede en be

slissende fase van de Europese veiligheidskonferentie. Het is inderdaad 
verheugend dat enkele kleine, midden-grote en... neutrale staten van de 
« vrije wereld » zich hardnekkig hebben ingezet voor de verwezenlijking 
van een paar onverbiddelijke eisen. Hierbij doelt men vooral op het vreed
zaam bijleggen van geschillen en het vasthouden aan principes, die van
ouds de internationale betrekkingen hebben beheerst zoals het vrije ver
keer van personen, de mensenrechten en het al te vaak bedreigde zelf-̂  
beschikkingsrecht. Te Moskou weerklonken al triomfkreten. Na de topont
moeting Nixon-Brezjnev en in 't vooruitzicht van de Europese veiligheids
konferentie zijn de Sovjets aan een soort euforie toe : naar hun gevoel 
is de koude oorlog nu voorgoed voorbij en lang leve de vreedzame ko-
existentie ! 

BIJ al dit triomfalisme moet bet Westen duidelijk beseffen waarop het 
staat. Vooreerst is de formule van een vreedzame koëxistentie, door Mos
kou rusteloos gepropageerd en door het Westen klakkeloos overgenomen, 
op zichzelf al tegenstelling. Echte vrede is immers nog iets anders dan 
louter naasl-elkaar-bestaan. Vrede impliceert ook samenwerking in vrij
heid en waar die vrijheid niet steunt op beproefde rechtsprincipes blijft 
ze een kleurige zeepbel die bij de geringste beroering uit elkaar kan 
spatten. 

veel veiligheid 

maar weinig 

mensenrechten 

Uit het pakket van Helsinki waar de eerste voorbereidende konferentie 
doorgang vond pikken we slechts twee fundamentele punten op : de men
senrechten en het zelfbeschikkingsrecht. Wij weten dat ons avondland 
de bakermat was van absolute soevereiniteit, van diktaturen en totalitaire 
staatsstrukturen. Terreur en oorlog, de kultus van het gaweld en de ver
heerlijking van de macht zijn vaak genoeg van Europa uitgegaan. Nu het 
oude kontinent van zijn machtskoorts genezen is zou Europa precies deze 
rechten moeten herwaarderen, die het vroeger zo lichtzinnig veronacht
zaamd heeft. Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht zijn immers onmis
bare grondslagen voor een vrije demokratische gemeenschap. De groot
heid van een natie wordt toch niet bepaald door zuivere macht, evenmin 
door het demografisch groeiritme of door revolutionaire uitvindingen op 
technologisch vlak. Een natie kan alleen groot heten, als ze de rechten 
eerbiedigt die inherent verbonden zijn aan het bestaan van een vrije ge-
nieenschap. 

teorie en praktijk 

Vandaag wordt dit fundamenteel postulaat vrij algemeen aanvaard, maar 
in de politieke werkelijkheid wordt het nog vaak en sistematisch gene
geerd. Ook in de « vrije wereld » is de politieke blik gevaarlijk door mis
leidende propaganda vertroebeld. Terecht ziet men zeer scherp de mis
toestanden in Mozambique en Griekenland, in Spanje en Brazilië maar 
tegelijk blijft men blind voor de radikale verloochening van mensenrech
ten in andere landen. Men wil ze gewoon niet zien... uit ideologische afni-
teit, ekonomische berekening of vrees voor links gezichtsverlies. De her
innering aan de Berlijnse opstand van 17 juni 1953, aan de Hongaarse op
stand van november 1956, aan de Sovjetinvazie in Tsjecho-Slovakije, aan 
de Indianen van Wounded Knee, aan de Palestijnse vluchtelingen, aan de 
repressie van de Baltische volkeren, aan de vervolgingen binnen het Oost
blok werd gewoon verdrongen. Blijkbaar bestaan die mistoestanden alleen 
maar in de ziekeliJKe verbeelding van fascistoïde elementen... 

De Sovjetunie heeft zich in 1948 terzake van de universele mensen
rechten onthouden. Wel heeft het Kremlin de UNO-statuten en het inter
nationaal handvest over de mensenrechten mede helpen goedkeuren. In 
artikel I van dit handvest wordt overigens de innerlijke samenhang die 
onveranderlijk blijft bestaan tussen mensenrechten en zelfbeschikkings
recht. Die items werden ten slotte ook opgenomen in het onderhandelin
genpakket van de Veiligheidskonferentie. Hoog op de agenda staat toch 
de soevereiniteit van de staten, de onschendbaarheid van hun grenzen 
en alle heilige principes die tot vandaag op het vlak van de internationale 
betrekkingen hebben meegespeeld. Overeenkomstig Russische wensen 
moet de konferentie de nagestreefde koëxistentie stabiliseren. Europa 
neutraliseren en Rusland in de rug beveiligen zolang het met zijn Chinese 
buurman aan het ruzieën is. Hier tegenover staat natuurlijk de taak van 
de vrije wereld om hard en kompromisloos voor mensenrechten en zelf
beschikkingsrecht te ageren. Tegelijk moet het Westen ondubbelzinnig 
stellen dat alleen op die grondslag de beloofde Europese veiligheid en 
vrede verwezenlijkt kunnen worden. 

europese opdracht 

y ^ ^ " ^ 

Ook een konferentie die niet bepaald onder gunstige voortekenen aan 
de start verschijnt kan vruchtbare resultaten afwerpen en verhelderend 
werken op de nog vaak mistige achtergrond van de Russische streefdoe
len. Slechter dan het slechtste resultaat waren een « sukses . waarbij 
het status-quo met al zijn onvrijheid, zijn ongerechtigheden en onmen-
selijkheden opnieuw zou bevestigd en gehandhaafd worden. In afwachting 
dat Old Europe in staat is voor zichzelf te zorgen moet het proberen t» 
verhinderen dat een veiligheidskonferentie hem strukturen zou opleggen 
waardoor de vele onzekerheden a.h.w. bekrachtigd zouden worden. Europe
se veiligheid is toch maar mogelijk binnen een georganiseerde gemeen
schap waar fundamentele mensenrechten ongehinderd aan bod kunnen 
komen. 
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dodengang te diksmuide 

De zgn. « dodengang » te Diksmuide werd op 6 april )l. overgedragen 
aan het komitee tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van 
de staat Het ligt in de bedoeling dit oorlogsoord verder over te dragen 
aan de VZW Touring Club van België (aan w/ie het vroeger reeds in exploi
tatie was gegeven) onder voorwaarde dat de huidige bestemming met 
nationaal karakter steeds behouden blijft en de Dodengang goed wordt 
onderhouden (wat de jongste tijd helemaal niet hpt geval was, nvdr). Zou 
de bestemming worden gewijzigd dan behoudt het Rijk zich het recht voor, 
het domein terug te nemen zonder vergoeding. 

Aldus het antwoord van minister Close (Binn. Zaken) aan VU-kamerlid 
W. Kuijpers, die had gemformeerd naar de stand van zaken en had voor
gesteld, de Dodengang over te dragen aan de VZW • Bedevaarten naar 
de Ijzer .. Blijkbaar is deze VZW niet patriotiek genoeg in de ogen van de 
minister en de kringen, die het hier voor het zeggen hebben... 

dure tunnel te brussel 

De toegangsweg te Brussel van de E5 autosnelweg af bestaat uit twee 
boven elkaar liggende tunnels onder de Roodebeeklaan. De tunnel in de 
richting der buitenwijken is reeds in gebruik, deze naar het stadscentrum 
}s klaar maar er is nog geen uitrit, die voorzien is aan het Jamblinne de 
Meuxplein en het Geuzenplein. Het stadsbestuur van Brussel verzette zich 
echter tegen deze formule (omwille van vervuiling) en stelde voor de 
tunnel tot de Archimedesstraat door te trekken ter hoogte van de EG-ge-
bouwen. Dit voorstel werd verworpen om veiligheidsredenen (te lange 
tunnel, brandgevaar, onkomfortabel en geen toegangen voor veiligheids
diensten genoeg). De werken worden op 100 in plaats van 200 miljoen 
geschat, terwijl de nog uit te voeren werken ca 35 miljoen fr. zullen 
kosten. Het geheel der werken aan de tunnels werd door de E5-lnterkom-
munale gefinancierd voor een bedrag van 860 miljoen. Indien de stad Brus
sel akkoord gaat met de uitrit onder het Geuzenplein dan zou tegen 1975 
de tunnel naar het stadscentrum in gebruik kunnen genomen worden. 

Dit was het antwoord van de minister van Openbare Werken aan VU-
kamerlid Emiel Vansteenkiste, wiens vragen niet allemaal beantwoord 
werden. Zo vernemen we niet wie de studies verrichtte. In elk geval een 
dure historie en een aanzienlijke vertraging in de uitvoering. 

Uitdrijving van viaomse i(inderen 
Vorige maandag oiganiseerde 

het . Aktiekomitee Nederlands
talig Gemeentelijk Onderwijs 
Anderlecht » en de • Vereni
ging van Vlaamse Leerkrach
ten ' een perskonfereniie n.a.v. 
de dreigende uitdrijving van de 
Vlaamse kinderen uit een nagel-
nieuwe gemeentelijke school 
aan de Anderlechtse Dupuis-
laan. (zie ook p. 1). 

In een nota aan de pers ver
klaarde Jan Vanhaelen, onder
voorzitter van de VVL, het vol
gende : 

Nog maar pas maakten we in 
Laken de zaak van de krotge
bouwen in de Reber-Vreren-
straat mee. waar de Nederlands-
taligen door de gemeente Brus
sel als minderwaardige burgers 
behandeld werden. Na de aktie 
van de ouders scheen men ten 
slotte wel geneigd de Neder-

landstaligen te geven waar zé 
recht op hebben. 

Deze vakantiemaanden speel
de zich het drama af van de uit
drijving van Nederlandstalige 
kinderen uit de gemeenteschool 
aan de Sylvain Dupuislaan in 
Anderlecht 

Het was nog met genoeg dat 
men vorig jaar in Anderlecht 
probeerde de Nederlandstalige 
kinderen van de gemeenteschool 
aan de Willemijnsstraat te ver
wijzen naar de wijk « Goede 
Lucht » (over de gevaarlijke 
Ring) — een verfransingsplan 
dat uiteindelijk ongedaan ge
maakt werd omdat de Fransta
lige ouders uit de « Goede 
Lucht »-wijk weigerden hun 
school uit te wisselen met de 
Nederlandstaligen uit de Wille-
mijnsstraat — nu probeert men 
het met de school aan de Du
puislaan ; een zelfde dreiging 
hangt reeds een paar jaar over 
de gemeenteschool aan de Lon-
ginstraat 

Ondanks enkele positieve ver
wezenlijkingen van de laatste 
jaren voor het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel, mag de 
aandacht van de Vlaamse publie
ke opinie niet verzwakken, want 
verschillende burgemeesters en 
schepenen uit de Brusselse ag
glomeratie hebben geen oog 
voor de realiteit, nl. dat dikwijls 
tot dertig en méér procent van 
de bevolking in hun gemeente 
Nederlands spreekt en niet 
meer wil dat zijn kinderen wor
den verfranst. 

Indien zij dit niet willen in
zien, dan vragen wij ons af of 
de volgende jaren niet opnieuw 
het beeld zullen tonen van veel 
scherpere en omvangrijker 
Vlaamse akties en betogingen 
tegen de onredelijkheid van die 
machtspotentaten die denken 
dat ze geen rekening meer moe
ten houden met een belangrijke 
minderheid en zelfs met de 
mensen door wie ze verkozen 
werden 

grasduinend in 
parlementaire 
vragen 
erkende vlaggen 

VU-kamerlid E. Raskin vroeg de minister van Binnenlandse Zaken, wat 
moet worden verstaan onder « in bepaalde omstandigheden kunnen ande
re (dan de nationale) vlaggen, officieel vastgesteld door gevestigde over
heden — provincievlaggen, gemeentevlaggen, vlaggen van vreemde na
ties — op de rijksgebouwen naast de Belgische driekleur gehesen wor
den » zoals in een vroeger antwoord op een vraag van het kamerlid was 
geantwoord, nu de Nederlandse Kuituurraad een eigen vlag voor Vlaande
ren heeft uitgekozen bij dekreet. 

De minister antvy.oordt uiteraard dat de Vlaamse vlag naast de driekleur 
l̂ an geheseri worden. Onder « bepaalde omstandigheden •> dient verstaan : 
nationale, gewestelijke en gemeentelijke feesten. Alle rijksgebouwen in 
Vlaanderen mogen op die wijze worden bevlagd. Voor Brussel-Hoofdstad 
komen in aanmerking de gebouwen die wegens de er uitgeoefende aktivi-
teit duidelijk behoren tot het patrimonium van de Nederlandse kultuurge-
meenschap. Ten slotte : de bevlagging der rijksgebouwen valt onder de 
bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Er is dus niet de minste twijfel meer : de ( rood getongde en ge-
klauivde) leeuwenvlag is een officiële vlag en kan officieel aan rijksge
bouwen in Vlaanderen en aan sommige te Brussel worden uitgehangen. 
Verzet tegen deze regeling druist voortaan tegen de officieel erkende 
regeling ter zake in en kan er dus met volle recht tegen de weigering 
om met de Leeuw te vlaggen aan officiële gebouwen geprotesteerd wor
den (zoals op 11 juli o.m. te Oostende is gebeurd). 

inzagerecht van gemeenteraadsleden 

VU-kamerlid Belmans vroeg de minister van Binnenlandse Zaken nadere 
uitleg over art 69 van de gemeentewet i z. het inzagerecht van gemeen
teraadsleden Algemeen wordt aangenomen dat bundels die geen verband 
houden met het bestuur van de gemeente doch uitsluitend met een op
dracht, die het gemeentebestuur ontving van een overheid, op dit inzage
recht een uitzondering maken. De vraag luidde of het gemeentebestuur 
zich op deze uitzondering beroepend, inzagerecht kan weigeren aan een 
raadslid van bundels die betrekking heben op bouw- of verkavelingsvergun-
ningen of op stedebouwkundige aangelegenheden in het algemeen. 

Daar bij de behandeling van dergelijke bundels velerlei gemeentelijke 
belangen betrokken zijn schijnt deze reeks onderwerpen dus wel bedoeld 
te zijn als vallende onder de akten van bestuur van de gemeente, waar
van het onderzoek krachtens art. 69 der gemeeentewet aan de raadsleden 
niet mag worden onttrokken. Aldus het antwoord van de minister. Inzage
recht van gemeenteraadsleden geldt dus ook voor verkavelings-, bouw- en 
stedebouwkundige dossiers, heren en dames VU-gemeenteraadsleden. 

y/illekeur en verspilling 

Drie maanden geleden werden in de gebouwen van de centrale admi
nistratie van Openbare Werken te Brussel (Residence Palace) alle tele
foontoestellen door nieuwe vervangen, hoewel daarvoor helemaal geen 
reden bestond De oude toestellen schonken inderdaad alle voldoening, ter
wijl de nieuwe niet voldoen en de betrokken ambtenaren over deze ver
nieuwing zeer misnoegd zijn. 

VU-kamerlid Luc Vansteenkiste vroeg de staatssekretaris PTT wie voor 
deze zinloze vervanging verantwoordelijk was. Hij antwoordde : alleszins 
niet de RTT. maar een partikuliere onderneming die door de RTT is er
kend Deze onderneming belast zich met de vervanging der telefoontoe
stellen na rechtstreekse onderhandelmgn met het departement van Open-
bL.i-e Werken Nog een staaltje van het wanordelijk en geldverspillend 
« beleid » in onze rijksadministratie. Vergt dit geen nader onderzoek ? 

VLAAMSE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen kantoorwerl< te doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE VAN CURR VITAE 
ADRES BUREEL BLAD REF. NR W.A.1 

liistoriek van een uitdriiving 
ie Een twaalftal jaren geleden no
digde burgemeester Bracops van 
Anderlecht de toenmalige direkteur 
van de Lagere School, Kapelaan
straat, uit om de bouwgrond op 
de S Dupuislaan samen te gaan 
bezichtigen Ter plaatse zei de h. 
Bracops tot de h. Direkteur : « Hier 
bouwt Anderlecht Uw nieuwe 
school in vervanging van de oude 
krotten waarin ü thans verblijft ! 
•A- Lange tijd vóór de aanvang van 
de werken (jaren later) komt een 
groot bord ter plaatse met de 
tweetalige melding : « Hier komt 
een Nederlandstalige Lagere- en 
Kleuterschool » « lei sera constrult 
une école primaire et gardienne » ; 
met handtekening voor kiespropa-
ganda • Henri Simonet. 

Tegelijkertijd wordt in een mooie 
folder over de verwezenlijkingen 
van de gemeente (met het oog op 
de verkiezingen in 71) gewag ge
maakt van het gebouw in de Du
puislaan " ter vervanging van het 
gebouw in de Kapelaanstraat » 
(waar Franstalige en Nederlandsta
lige afdeling bestond). 
•ie Wanneer het gebouw af is, wor
den er Franstalige klassen (en al
leen die) van een andere school 
(LS 12, Processiestraat) in onder
gebracht. De Nederlandstaligen rea
geren ; ze weten dat in de laatst 
gebouwde nieuwe gemeentescho
len van Anderlecht geen Vlaamse 
klassen meer voorzien worden ' 
Met veel moeite krijgen ze een 
kleuterklas (na twee jaar reeds 
meer dan 20 kinderen) en drie stu
diejaren erin. 

De kredieten voor het gebouw 
waren nochtans kredieten (van 
verscheidene miljoenen) voor alle 
Belgische kinderen bestemd. 
ie Men liet wel verstaan dat de 
Vlamingen er maar « geduld » 

werden. Geruchten deden de ronde 
dat sommige personen alles zou
den ondernemen om de Vlamingen 
terug buiten te krijgen. 

Bij het in dienst treden van een 
nieuwe Franstalige direktrice, na 
9 maanden ziekteverlof, begrepen 
de Nederlandstaligen zeer duidelijk 
dat het hard tegen hard zou gaan. 

ie Op 20 juli 71, drie weken nadat 
het aanbestedingsdossier voor het 
schoolkomplex Veeweyde voor de 
Nederlandstaligen in Anderlecht op 
Openbare Werken aankwam, ver
trok een brief van de minister naar 
de heer Simonet om te melden dat 
de aanbesteding door de minister 
was goedgekeurd en dat een toe
lage werd vastgesteld ten belope 
van meer dan 18,5 miljoen fr. Reeds 
toen werd door Simonet gelogen 
t.o V de Nederlandstaligen : « de 
toestand zou nog beter zijn indien 
de hogere overheden wat dringen
der optraden : tijdens lange maan
den hebben wij gewacht op de toe
lating om de aanbesteding uit te 
schrijven voor het bouwen van een 
nieuwe Vlaamse school aan de 
Veeweydestraat ». 

•^ De Vlamingen uit de wijk Syl
vain Dupuis gaan niet akkoord met 
de voorgestelde verhuis naar de 
Veeweydestraat. Hun wijk (tot Pe-
:erbos aan de Bracopslaan) met 
een diameter van circa 3 kilometer 
bebouwde zone, wordt zonder Ne
derlandstalige gemeenteschool ge
zet I 

In brieven op 14 mei en 18 juni 
aan de Schepen van Onderwijs van 
Anderlecht, ondertekend door 71 
ouders van de Dupuislaan, protes
teren de ouders tegen de voorge
nomen verhuis. Ze krijgen als ant
woord van de h. Simonet en van de 
h. üyttenhove, schepen van onder
wijs, dat de « zaak onderzocht zal 

worden ». Men wil hen echter niet 
ontvangen. 

Voor dat de zaak ter sprake zou 
komen op de gemeenteraad op 28 
juni II., werd echter al een ge
meentelijk folder uitgegeven, waar
in de Nederlandstalige klassen in 
de Dupuislaan niet meer vermeld 
staan. 

Tevens werden reeds lokalen van 
de Nederlandstaligen in de Dupuis
laan door de Franstalige direktrice 
in beslag genomen, voor het einde 
van het schooljaar (terwijl een Ne
derlandstalige leraar ziek was). 
ic De nieuwe school in Veeweyde 
is bijna klaar maar er zal nog geen 
centrale verwarming zijn. Ergens 
hangt er een papiertje achter de 
stellingen, waaruit men zou kunnen 
opmaken dat er daar een school 
gebouwd wordt. Deze school telt 
zes grote klaslokalen en drie klei
ne. De gemeenteraad besliste dat 
onze Nederlandstalige kinderen er 
naartoe moeten (hun ouders of 
grootouders zullen zich wel ge
troosten die afstand af te leggen...). 
Deze beslissing werd in de ge
meenteraad genomen op 28 juni, 
net voor de aanvang van de va
kantie. In de school aan de Du
puislaan is geen plaats voor de 
Nederlandstaligen niettegenstaande 
er daar 18 klaslokalen zijn voor 15 
Franstalige klassen -f 6 andere lo
kalen, geschikt als klas, waarin 
men gemakkelijk een Nederlands
talige lagere school met 6 klassen 
kleuterklas en direktie kan in on
derbrengen. In totaal zijn er in de 
Dupuislaan een dertigtal lokalen, 
maar al deze lokalen worden door 
de Franstalige een dertigtal loka
len, maar al deze lokalen worden 
door de Franstalige direktie in be
slag genomen voor allerlei kulture-
le aktiviteiten... muziek, geschiede
nis, aardrijkskunde, paardrijden... 
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de Brusselse 
veeartsenijkunde 
in opspraak 

De maatregelen die minister De Saeger vooropstelde om de ver
ziekte toestand in de Brusselse ziekenhuizen — waar Vlaamse zieken 
door Nederlandsonkundige dokters worden behandeld — een ietsje 
te verbeteren, blijven kommentaar uitlokken. Deze week bereikten 
ons onderstaande mededelingen van het Vlaams Geneesherenverbond 
en van het Vlaams Aktiekomitee van Volksgezondheid. 

« Het Hoofdbestuur van het Vlaams Geneesherenverbond (VGB), 
dat noch politiek, noch filosofisch, noch sindikaal geëngageerd is, 
stelt met voldoening vast dat zijn studiedag van oktober 1972 over 
de taaitoestand in de geneeskundige sektor te Brussel algemene 
weerklank vond, en nu mede aanleiding Is tot een eerste tastbare 
maatregel om de taaitoestanden in de Brusselse KOO-ziekenhuizen 
te verbeteren. 

Het VGV looft de voorgenomen taalpariteitsmaatregelen van mi
nister De Saeger in de Brusselse KOO-ziekenhuizen, en is er van 
overtuigd dat dit initiatief in de huidige omstandigheden de voorde
ligste onmiddellijke doch wel voorlopige oplossing is. Dit ondanks 
de bezwaren die het VGV deelt met de Vlaamse sektie van de Sin-
dikale Kamer van Geneesheren te Brussel : onvoldoende onafhanke
lijkheid van de Nederlandstalige artsen binnen het kader van een 
frankofone hiërarchie ; onmogelijkheid voor de patient om in iedere 
specialiteit een geneesheer van zijn eigen taalstelsel te ontmoeten. 

Het VGV verzet zich tegen de benoeming buiten kader van Frans
talige artsen in de Brusselse KOO-ziekenhuizen, en vindt het op zijn 
minst bevreemdend dat deze maatregel zogezegd noodzakelijk is om 
buitenlandse studenten te kunnen opleiden. Deze maatregel brengt 
bovendien het streven naar een werkelijk taalevenwicht in het ge
drang. 

Het VGV oordeelt dat gesplitste taalkaders zelfs in de grote zie
kenhuizen nauwelijks te verwezenlijken zijn. 

Daarom oordeelt het VGV dat de enige ondubbelzinnige en defini
tieve oplossing slechts kan verwezenlijkt worden door het oprichten 
van volledig autonome Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen 
te Brussel. Dit standpunt werd reeds nadrukkelijk verdedigd op de 
najaarsvergadering van het VGV in oktober 1972 door professor H. 
Van de Voorde. Het VGV hoopt dat naar het voorbeeld van de VUB, 
een historisch initiatief, nog andere initiatieven in die zin te Brussel 
zullen genomen worden, uit welke filosofisch gerichte kringen zij ook 
mogen komen. » 

Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid protesteert tegen 
de voorgenomen benoeming buiten kader van 76 Franstalige artsen 
bij de Brusselse KOO-ziekenhuizen en hun betaling door de « over
wegend Vlaamse » belastingbetaler. 

Het VAKV eist dat de minister de KOO's zou verplichten zonder 
verwijl taalkaders op te stellen voor alle specialiteiten en op alle 
niveaus. Niet alleen moet de Brusselse KOO [465 geneesheren) de 
taalwet toepassen, maar ook deze van Anderlecht (30 geneesheren), 
Etterbeek (41 geneesheren). Eisene (76 geneesheren), St.-Gilles (28 
geneesheren) en Schaarbeek (71 geneesheren). Want samen gaat het 
bij deze zogenaamde kleine KOO's over meer dan 1 000 ziekenhuis
bedden en 246 geneesheren, waar alle ministeriele diensten qua 
toepassing van de taalwet in alle toonaarden zwijgen. 

gepluimde 
en bedrogen 
middenstand 

Het jongste « Hertoginnedal » 
heeft terecht kwaad bloed gezet 
vooral bij middenstand en zelf
standigen. Oordeel zelf : wei
gering de fiskale baremas te ïn-
dekseren, wat het sparen be
moeilijkt (belangrijk voor deze 
bevolkingsgroep, die nog steeds 
geen menselijk pensioenstelsel 
heeft) ; uitstel van terugbeta
ling van 7,5 miljard fr. over
drachttaks, reeds betaald op de 
stocks vóór de invoering van de 
BTW, met één jaar zonder de 
betrokkenen te raadplegen ; uit
stel met één jaar van de de-
taksatie van investeringen, wat 
de staatskas 4 miljard zal op
brengen ; verhoging van de be
lasting op de winsten der ven
nootschappen geschat op 3 mil
jard. 

In totaal worden de zelfstan
digen en middenstanders extra 
gepluimd voor 11,5 miljard, 
waarbij te voegen is een gedeel
te van de verhoogde winstbelas
ting. 

Dit « geschenk >• wordt hun 
aangeboden, o.m. door de CVP-
PSC en de PVV-PLP, die zich 
traditioneel voordoen als « ver
dedigers van de middenstand ». 

Waar blijft het « Gemeen
schappelijk front » met een eer
ste protest ? 

herdenking 
herman 
van den reeck 

De jaarlijkse bezinning rond
om het graf van Herman Van 
den Reeck en de hulde aan zijn 
offer voor onze gemeenschap 
vinden dit jaar plaats op 29 en 
30 september e.k. 

Zaterdag 29 september te 19 
u. een zielemis in de S.-Anna-
kerk te Borgerhout (Goedendag-
straat) met aangepaste gebeden, 
lezingen, liederen en homilie 
door H. Sommen, diaken. Het 
befaamde Antwerps Barokba-
zuinkwartet verleent zijn mede
werking voor de muzikale om
lijsting. 

Zondag 30 september van 11 
tot 12 u. : bezinningsstonde op 
de begraafplaats « Schoonsel-
hof » te Antwerpen. Tijdens de
ze samenkomst : samenzang, 
bloemenhulde en een toespraak 

door dhr Karel Peeters, oud-se-
kretaris van de Volkshogeschool 
« Herman Van den Reeck ». Bij 
eventueel ongunstig weder zat 
de bezinningsstonde worden ge
houden in de wachthal van de 
begraafplaats. 

red de 
Yoorkempen 

Het aktiekomitee « Red de 
Voorkempen i> dat de tegenstan
ders groepeert uit de 8 Kem-
pische gemeenten die door het 
duwvaartkanaal Oelegem-Zand-
vliet worden bedreigd, is druk 
met een handtekeningen-aktie 
bezig. Het is de bedoeling 
50.000 handtekeningen te verza
melen, en daarvan zijn er mo
menteel al 20.000 binnen. En 
op 6 oktober a.s. wordt een 
grootscheepse « fietseling » ge
organiseerd vanuit deze ge
meenten naar de Grote Markt 
van Antwerpen. Massa's fietsers 
zullen in de stad hun ongenoe
gen over dat duwvaartkanaal 
luchten door middel van fiets
bellen. De Antwerpse ekonomi-
sche kringen die dit kanaal er 
mordikus willen zitten inmid
dels niet stil en « bewerken » 
hun politieke relaties op de hen 
vertrouwde wijze... 

vermomde 
kortrijkse 
leliaerfs 

Kortrijk heeft, de nabijheid 
van het Guldensporenslagveld 
ten spijt, nooit overgelopen van 
Vlaamse weerbaarheid. 

•Er zijn daar nu drie straten 
verkeersvrij gemaakt ; verkeers
vrij opdat men er rustiger zou 
kunnen winkelen. In het noch
tans anglofiele Nederland heten 
zulke straten « winkelstraten ». 
Dit is eenvoudig, voor iedereen 
begrijpelijk en... goed Neder
lands. 

Voor Kortrijk moet het anders 
zijn. De eerste winkelstraat (in 
de Korte Steenstraat) hebben ze 
daar « shopping street » ge
noemd en de vroegere Wijn
gaardstraat moet nu « Wijn
gaard Shopping Center » heten. 
Wellicht staat de Jan Persyn-
straat eenzelfde verbastering te 
wachten. 

Het Franskiljonse vernis 
maakt plaats voor een Angel
saksisch. 

Vele Vlamingen schijnen het 
zeer moeilijk te vinden, gewoon 
zichzelf te zijn. 

1 september 
nadert 

Volgens de taalwet van 1973 
moesten er tegen uiterlijk 1 
september 1973 in de gemeen
ten van de Brusselse agglome
ratie evenveel administratieve 
betrekkingen (vanaf het niveau 
van afdelingschef) aan Neder-
landstaligen als aan Franstali-
gen worden toegewezen. Dit 
was bedoeld als een tegenpres
tatie voor de « pariteit » die de 
Vlamingen opgedrongen werd 
voor de betrekkingen op natio
naal vlak.Maar zoals het ge
woonlijk gaat heeft men zich te 
Brussel daar niet aan gestoord : 
de pariteit in de gemeentelijke 
administraties is nog lang niet 
bereikt. Sommige burgemees
ters hebben trouwens al laten 
weten dat zij zich aan de wet 
van 1973 niet zullen storen, ook 
niet na 1 september. De rege
ring, die haar Brusselse pappen
heimers begint te kennen, heeft 
nu op 20 juli j l . een nieuw stuk

je wet gemaakt dat uitzonderlij
ke maatregelen voorziet om de 
pariteit versneld te bereiken. 
Waar dit niet het geval zal zijn 
op 1 september a.s. (door on
wil uiteraard) kan de regering 
zich in de plaats stellen van de 
gemeentelijke overheden om de 
zaak in orde te brengen. Als 
dit gebeurt kunnen de Brusse
laars nog maar eens een grote 
keel opzetten... 

trapt anseele 
het af ? 

(Donderdag) Over enkele da
gen vertrekt eerste-minister 
Leburton naar zijn goeie vriend 
Moboetoe in Zaïre. In de pers 
werd — na het artikel in « Le 
Peuple » — voorspeld dat de 
zwijgende BSP-mandarijn Ansee< 
le net vóór Leburton's vertrek 
een « verklaring n zou afleggen. 
Het wordt trouwens de hoogste 
tijd daarvoor. Of die verklaring 
de aankondiging zal zijn van zijn 
ontslag als minister « om ge
zondheidsredenen » is iets an
ders. Het zou wel eens kunnen 
dat de ouwe vos met de olifan
tenhuid zijn zoveelste nietszeg
gende « uitleg » geeft, en ver
der gewoon in zijn ministerzetel 
blijft zitten. Hij is al vroeger bij 
een postzegelschandaal betrok
ken geweest (1955) : speciale 
vellen zegels werden in handen 
gespeeld van een postzegelhan
delaar met wie Anseele zéér 
goed bevriend was... Toen ook 
werd zijn ontslag geëist, maar 
hij bleef gewoon waar hij was. 
In elk geval wordt er nu toch 
reeds met namen van mogelij
ke opvolgers gegoocheld : 
wordt het de Gense Elie Van 
Bogaert of de Aalsterse Bert 
Van Hoorick. Over enkele dagen 
weten wij (misschien) iets 
meer. Wat er ook van zij, nu 
reeds heeft Anseele ruim
schoots de regels van de poli
tieke welvoeglijkheid overtre
den. 

'ITtH«Hll 

Op het herboren Muntplein te Brussel gingen de laatste weken de Vlaamse animatienamiddagen door 
Honderden belangstellenden leefden deze volkse manifestaties mee Brussel werd 'een bruisende stad' 
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voor onze landbouwers 

Onze kollega die de verbruikersrubriek verzorgt had het ver
leden week over het gezinsverbruik in 1972. Zijn informatiebron 
bevat overigens ook een hoofdstuk « landbouw » met de voor
naamste gegevens over de land- en tuinbouw verleden jaar. Voor 
éénmaal willen we het in dit stuk hoofdzakelijk bij enkele mar
kante cijfers houden. 

De beteelde landbouwoppervlakte bedroeg verleden jaar nog 
1.520.564 ha een vermindering van bijna 9000 ha t.o.v. 1971. De 
oppervlakte beteeld met graangewassen steeg met 11%. Er werd 
vooral meer wintertarwe, wintergerst en maïs uitgezaaid. In ver
gelijking met de vorige jaren werden minder zomergewassen 
uitgezaaid en vooral rogge en haver verliezen veel van hun be 
lang en iedere landbouwer weet maar al te goed waarom. 

onze landbouw in 1972 
Dat er In 1972 ook minder peulvruchten (o.m. erwten, bonen, 

enz.) werden geteeld is al evenmin verwonderlijk. De suiker
bieten komen echter opnieuw sterk in de belangstelling, de be
teelde oppervlakte steeg met 8 %. De overige industriegewassen 
zoals vl?s en koffiechicorei verliezen ieder jaar nog meer be
langstel mg en dit ondanks de door de overheid uitbetaalde 
steunpremies. Over de sterke inkrimping van het aantal ha 
aardappelen en de gevolgen daarvan hebben we het eerder al 
gehad. Enkel dit cijfer : in 1972 werden 13,2 % minder ha aard
appelen geplant dan in 1971. De oppervlakte graasweiden blijft 
zo goed als konstant hoewel het tijdelijk grasland aan belang 
schijnt in te boeten. Nochtans blijkt dat een groot deel van dat 
grasland gebruikt wordt voor het verbouwen van andere graan-
voedergewassen. Vooral kuilmaïs gaat er enorm op vooruit. Op 
één jaar steeg de oppervlakte met meer dan 1/3 in vergelijking 
tot 1971. In de ganse veesektor doet zich een merkwaardig fe
nomeen voor. Enerzijds daalt het aantal kwekers en fokkers 
voortdurend terwijl anderzijds het aantal dieren stijgt, leghennen 
en mestkuikens uitgezonderd Het aantal vaarzen tussen 1 en 2 
jaar steeg met 1,5 % tot 327.000 stuks en het aantal vaarzen 
boven de 2 jaar ging de hoogte in met 5,1 % tot 185.000 stuks. 
De varkensteelt breidde zich nog ruimer uit. In 1972 werden er 
9,5 % meer dieren gefokt dan in 1971 De stijging van het aantal 
dieren had uiteraard een verhoging van het melk- en vleesaanbod 
tot gevolg. 

De fruitteelt in openlucht ging ook verleden jaar verder achter
uit met 5,4 % terwijl ook de groententeelt in openlucht iets 
minder sukses kende, alleen groen geoogste erwten en bloem
kolen trokken de telers meer aan dan in 1971. 

Grond bebouwen en dieren fokken is mooi maar hoe zat het 
met de financiële opbrengst ? Volgens de gepubliceerde cijfers 
was 1972 een goed jaar (iets wat we niet helemaal tegenspre
ken). Indien men de prijzen van 1963 gelijk stelt met 100 steeg 
dat indexcijfer met 9,3 % tot 124,2 %, Het indexcijfer van de 
akkerbouwprodukten steeg met 8,6 % tot 106,97 % en dat van 
de veeteeltprodukten met 9,5 % tot 128,91 (vooral de felle 
stijging van de rundvleesprijzen zitten daar voor een belangrijk 
stuk tussen). In de pluimveesektor waar de prijzen al abnormaal 
laag waren werd nog een daling van het indexcijfer genoteerd r 
— 1,0 % voor de braadkippen en — 5,2 % voor de eieren. 
Interessant is ook wel dat de prijzen die door de land- en tuin
bouwers werden betaald (voor o.m. machines, mestpachten enz) 
minder sterk stegen dan de inkomsten, alhoewel toch prijsstij
gingen genoteerd werden voor meststoffen : -l- 1,6 %. 

Daar de ontvangen prijzen sneller stegen dan de kosten, de 
totale waarde van de land- en tuinbouwproduktie hoger lag en 
het aantal tewerkgestelden verminderde is in 1972 het arbeids
inkomen per uur sterk verhoogd. Voor het boekjaar 1 mei 1971 
30 april 1972 berekende het Landbouw ekonomisch Instituut het 
gemiddeld uurloon (sociale lasten inbegrepen) van een volwas
sen arbeider in de landbouwbedrijven met een boekhouding op 
89,70 fr. tegenover 79,60 fr. in 1970/71. Het loongemiddelde voor 
de boekjaren 1967-1970 lag op 67,30 fr. per uur. 

Een slecht jaar was 1972 dus niet hoewel daarmee de achter
stand van het inkomen van de land- en tuinbouwers op de an
dere aktieve bevolkingsgroepen zeker niet is ingehaald. En ver
geten we ten slotte dit niet : het « goede » boerenjaar 1972 
was het toevallige gevolg van een aantal omstandigheden zoals 
goede weersomstandigheden, hoge prijzen op de wereldmarkt 
enz. De prijzen waren niet het gevolg van een bewust gevoerde 
landbouwpolitiek en dat is niet van aard om onze landbouwers 
een onbegrensd vertrouwen te schenken voor de toekomst. 

a.m. 

1-2 september 

vuio-kontaktdagen 
Ie ledelgem 
in domein groenhove 

De kontaktdagen ingericht door 
VUJO-Zedelgem-Veldegem worden 
gehouden in het domein Groenho
ve, Ruddervoordestr., 1, Zuidwege 
8210 Zedelgem. 

Deze kontaktdagen gaan door 
onder het motto « VUJO Eén ». 
Het is reeds een vaststaand feit 
dat kontakten goede verstandhou
ding met zich meebrengen, maar 
meestal blijft het bij dit gezegde. 
Toch is het noodzake-lijk dat men 
banden dient te smeden die ook 
wat betekenen. 

Wanneer men zichzelf opsluit is 
men een eenzaam mens en kan 
men niets of wil men mets helpen 
realiseren. Vooral als jongeren die
nen wij eendrachtig samen te wer
ken voor een betere maatschappij, 
want er dient nog een harde strijd 
geleverd te worden om voor velen 
een menswaardig bestaan te ver
krijgen. 

De afdeling VUJO-Zedelgem is 
nog een zeer jonge afdeling, pas 
anderhalf jaar bestaat VUJO-Zedel
gem. Met een zeer goede kern 
hebben wij reeds prachtige resul
taten kunnen boeken, maar ook 
zijn er mooie initiatieven verloren 
gegaan door gemis aan steun en 
aan medewerking van buitenuit. 

Daarom dachten wij dat het eens 
goed zou zijn kennis te maken met 
andere afdelingen. Wij horen zeer 
veel over VUJO spreken, maar ken
nen wij wel de betekenis van 
VUJO ? Wat IS de VUJO eigenlijk ; 
waar werken wij voor in de VUJO ? 
Zijn wij wel verdienstelijk ? Wij 
kunnen ons nog zeer veel andere 
vragen stellen, maar daartoe be
staat ruimschoots de gelegenheid 
op de kontaktdagen van 1 en 2 
september. Het is nodig zich eens 
te bezinnen, het is noodzakelijk 
nieuwe vrienden te ontmoeten en 
eens van gedachten te wisselen. 

De spreekwoordeljike ivoren toren 
moet stukgeslagen worden. Onze 
bedoeling is daarom ook nauwere 
samenwerking tussen de afdelin
gen. De resultaten volgen dan van
zelf. Wij dienen samen te werken 
door informatie ; kommunikatie die 
uiteindelijk zal leiden tot « realisa
tie » 

Daarom is Zedelgem op 1 en 2 
september het trefpunt I Hartelijk 
welkom op^voorhand. Wij noemen 
je vriend maar we kennen je niet. 
Na 1 en 2 september kennen wij 
je en jij kent ons. Afgesproken ? 
Tot ziens dan. 

Zeer hartelijke groeten, 
vanwege VUJO-Zedelgem. 

Voor degenen die belangstelling 
heben voor deze manifestatie vol
gen hier dan enkele inlichtingen. 

De verbroederingsdagen zijn toe
gankelijk voor alle VUJO-leden en 
simpatisanten. Deze gaan door in 
« Het Domein Groenhove » Rud-
dervoordestraat, 1, Zuidwege 8210 
Zedelgem. De deelnemingsprijs be
draagt 100 frank en dient zo vlug 
mogelijk te worden gestort op prk 
886.085 van Rudy Verbeke, P. Van-
haeverbekestr., 3, 8210 Zedelgem. 
In de deelnemingsprijs is begrepen 
1 overnachting en 3 maaltijden. 

Degenen die wensen te over
nachten dienen dit ook aan voor
noemd adres mede te delen ,(slaai> 
zak meebrengen !). 

programma kontaktdagen 
n 

L 

zaterdag 1 september 

14u00 Bijeenkomst in « Domein Groenhove » 
15u00 Welkomwoord — Inleiding 
15u15 Nelly Maes zal handelen over « VUJO Eén » 

(Mogelijkheid tot vragen stellen) 
16u30 Indeling diskussiegroepen en persoonlijk kontakt 
17u00 Diskussiegroepen behandelen een onderwerp dat door 

Nelly Maes wordt uiteengezet 
18u00 Avondmaal (Mogelijk eucharistieviering om 18u30) 
19u30 Voorzetting diskussies 
20u30 Ontspanningsavond. 

zondag 2 september 

09u30 Diskussiegroepen behandelen vrije onderwerpen 
11u30 Binnenbrengen van de besluiten door de diskussiegroepen 
12uOO Middagmaal en vrije ti jd 
14u30 Plenum en evaluatie onder leiding van Nelly Maes 
17u00 Pauze 
IBuOO Sluiting van de 2-daagse door J. M. Bogaert 

(voorzitter arrondissement Brugge) 
Uiteenzetting door Hugo Coveliers nationaal VUJO-voor 
zitter over de betekenis voor de VUJO en de Inbreng van 
de VUJO tijdens « De driedaagse van Cadzand » en VU-
Kongres te Oostende. 

19u00 Einde van de tweedaagse 
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velen weten, de meesten zwiigen, sommigen niel 
In de serie « Elseviers paperbacks voor 

de jaren zeventig » verscheen onlangs het 
rapport « Whistle blowing » van de gekende 
Amerikaanse konsumenten-verdediger Ralph 
Nader. Wouter van Dieren die het werk in 
het Nederlands vertaalde gaf het de spre
kende titel : De Dwarsliggers. 

De « dwarsliggers » waarvan in dit boek 
een portret wordt getekend zijn mensen met 
een hoog ontwikkeld verantwoordelijkheids
besef. Zij werken in privébedrijven of in 
overheidsondernemingen, waar ze gekonfron-
teerd worden met mistoestanden die de 
maatschappij schaden of zelfs in gevaar 
brengen. Zij weten door hun werkzaamheden 
wat de buitenstaanders niet weten. Voor hen 
stelt zich dan de gewetensvragen : wat moet 
ik doen om aan deze misbruiken, dit bedrog, 
die vervalsingen een einde te maken. Doe ik 
het, of doe Ik het niet ? Velen weten hier 
wat ik weet, maar handelen niet. Zij weten 
immers dat zij daardoor hun broodwinning en 
hun carrière op het spel zetten. Moet ik die 
ene reine dwaas zijn die het belang van de 
gemeenschap boven zijn eigen belang stelt ? 

En toch vind je ze, die moedige mensen, 
in alle landen. Ze zijn weinig talrijk, maar 
ze bewijzen de gemeenschap grote diensten. 
In ons land heten ze Demaeght of gewoon 
Janssens of Peters, in Amerika Fitzgerald of 
Gofman of Tamplin, in Japan Matsuda of iets 
dergelijks. Hun aantal kan en moet aangroei
en. 

Ziehier wat de vertaler in de aanvang 
van zijn voorwoord schrijft : 

« Een dwarsligger of whistle blower is een 
man die de samenleving voor gevaar of 
chaos wil behoeden, maar zelf zijn leven 
niet zeker is. Als fiuitblazer, alarmist of kat-
de-bel-aanbinder voert hij een eenmansaktie 
tegen de maatschappelijke wanorde. Hij is 
de interne handlanger van de externe aktie, 
want hij presteert niet wat de rest van de 
bevolking zo makkelijk lijkt op te brengen : 

Ralph Nader, een dwars l igger . 

overdag op het werk bijdragen aan produk-
ten die gevaarlijk zijn of het milieu vervuilen 
en 's avonds voor de beeldbuis de veront
ruste uithangen. Deze gespletenheid wordt 
meestal verwerkt doordat de werknemer de 
negatieve effekten van het produltt van zijn 

werk weigert te erkennen. Onbewust brengt 
hij het psychologisch afweermechaniekje op 
gang, dat hem helpt de signalen die niet in 
zijn wereldbeeld passen te negeren. 

En dat is dan de reden waarom automobiel-
fabrikanten en hun verkopers vrolijk kunnen 

voortgaan de bekende « keten van waanzin • 
in stand te helpen houden : kwalitatief slech
te auto's, onveiligheid, 100.000 doden en ve> 
Ie miljoenen gewonden, alleen al in het rijke» 
westen van Europa en Amerika, verstopping 
van stad en land, een proces dat leidt to t 
het omgekeerde van wat de bedoeling was : 
ongeluk in plaats van geluk, isolement in 
plaats van kommunikatie, kwaliteitsverminde
ring in plaats van verbetering, kollektivism» 
in plaats van individualisme. 

En dat is dan de reden waarom wetei>' 
schappers hun universitaire leertijd, waarin 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid en maat
schappelijke ethiek hoge ogen gooien, kun
nen verwisselen voor een huurlingenbaantje 
ten dienste van ondernemingen en institu
ties, welker doelstellingen met die eerst zo 
hoog geprezen ethiek veelal in strijd zijn. 
Daarom is het mogelijk dat niet minder dan 
200.000 wetenschappers direkt of indirekt 
werken voor de oorlogsindustrie, een gri»-
welijk getal, dat alleen begrepen kan worden 
door in al deze zwijgers en meelopers niet 
meer te zien dan gewone individuen, die niet 
aan de wereld of de mensheid durven den
ken, omdat hun eigen bestaan wordt be
dreigd zodra ze een stap buiten dat bestaan 
doen. Bovendien lijkt het eigen radertje in 
de helse machine zo onbeduidend klein en 
is het ook niet verstandig je met méér dan 
dat ene onderdeeltje te bemoeien. De ande
ren zijn schuldig, ji j niet. Als j i j dat maar 
altijd blijft denken kun je rustig slapen. Bo
vendien lossen « ze » het wel op, niet waar ? 

Sommigen gaan dwarsliggen. Ze bezien 
hun bijdrage aan de achteruitgang, weigeren 
de struisvogelkop in het zand te steken en 
gaan tot aktie over. Doen ze dit georgani
seerd en in hun vrije ti jd, dan noemen we 
hen een aktiegroep. Doen ze dit alleen, ge
richt op en vanuit hun bedrijfssituatie, dan 
zijn zij een « whistle blower ». En over hen 
gaat dit boek ». 

wij in nederland 

amsterdam, die „mooie stad" 
van Icrotten en woon-ellende 

(jeeveedee) De vele duizenden buitenlandse toeristen, Nederlandse << dagjesmen
sen » en Vondelparkslapers uit aller 's Heren landen zullen er ook deze zomer 
weinig of niets van bespeurd hebben, maar Amsterdam, de veelbezongen en veel
besproken hoofdstad van Nederland, is heel erg op zijn retour. Zag het er zo om
trent vijftien jaar geleden nog naar uit dat het inwonerstal naar het miljoen toe 
zou lopen, sindsdien is er een hoog vertrekcijfer ontstaan waardoor het aantal be
woners van de gemeente Amsterdam in de buurt van de 800 duizend is gaan schom
melen. Ook thans nog mag het aantal Amsterdammers dat jaarlijks « naar buiten » 
trekt op een kleine vijftienduizend worden geschat, en daar staan weinig nieuwe 
inwijkelingen tegenover. 

hoofdstad heeft zowel te maken met 
de weinig aantrekkelijke voorwaarden 
waartegen in Amsterdam nog ge
bouwd kan worden (langdurige ont
eigeningsprocedures) en het teruglo
pen van het aantal bouwvakarbeiders 
(die in West-Duitsland een veel roya
lere boterham kunnen verdienen) als 
met het feit dat buiten de grootstad 
veel gemakkelijker en goedkoper gro
te bouwprojekten kunnen worden op
gezet Noordhollandse steden zoals 
Alkmaar, Hoorn en Purmerend zetten 
hele nieuwe wijken op tegen veel la
gere kosten dan in Amsterdc n Deze 
nieuwbouw lokt dan weer de hoofd
stedelingen, die in krotachtige woon
sten hun leven moeten slijten, en 
daardoor de opmerkelijke « overloop • 
van Amsterdam naar de kleinere ste
den veroorzaken. Alles bijeen is er 
dus een duidelijke stroming vanuit de 
hoofdstad naar buiten, waarbij inbe
grepen de tientallen kleine dorpjes in 
de provincie, die zich de laatste jaren 
hebben ingesteld op het bouwen van 
grotere en kleinere huizen voor de 
» stedelingen ». 

Deze situatie heeft met alleen te 
maken met het feit dat vele stedelin
gen een gezonder leefklimaat wensen 
en zich daarom gaan vestigen In de 
rijker met groen gezegende plaatsen 
in de omgeving zoals Amstelveen en 
Uithoorn, en nog veel verder van de 
« city » vandaan tot in « de kop » 
van de provincie Noord-Holland. Die 
omstandigheid van het milieu speelt 
zekar een rol. maar van veel meer in
vloed is de droevige toestand van de 
woonruimte in de hoofdstad. Juist de
ze week is een nota openbaar gemaakt 
van het Amsterdamse stadsbestuur en 
daar blijkt uit dat de bouw van be
taalbare woningen in de stad ver ach
terblijft bij de behoeften. Terwijl er 
een mogelijkheid is om hier minder 

dan 25 duizend nieuwe huizen neer 
te zetten in de daarvoor bestemde 
stadsdelen, zijn er slechts ruim vijf
duizend in uitvoering. Dat betekent 
dat vele duizenden jonge gezinnen, 
die zich normaal gesproken in de 
hoofdstad zouden vestigen, wel ge
dwongen zijn een heenkomen te zoe
ken naar andere gemeenten. En daar
mee dragen zij willens nillens bij tot 
de « leegloop » van Amsterdam. 

•ienduizenden krotten 

De grote achterstand bij het bou
wen van nieuwe woningen voor de 

Intussen blijft het met de woning
voorraad van Amsterdam maar droevig 
gesteld. Nogmaals, de vreemdeling 
ziet het niet aan de stad af. maar van 
de bijna 300 duizend woningen die de 
stad aan het IJ telt, staan er 44 dui
zend geklasseerd als krotten, en zijn 
er meer dan honderdduizend die drir»-
gend aan verbetering toe zijn. Er zijn 
zelfs wijken aan te wijzen waar niet 
minder dan het derde gedeelte uit 
krotten bestaat, vaak 75 en meer jaren 
ouder. De statistieken wijzen zelfs uit 
dat meer dan een kwart van alle Anv 
sterdamse woningen dateert uit de tijd 
van vóór 1906. Oppervlakkig gezien 
kan dat wel pittoresk Kjken, niaar de 
werkelijkheid is vaak in- en In-oroevig: 
duizenden huizen zonder douche of 
bad, het wc In de keuken, kamertjes 
van drie bij drie meter, vervuilde trap-
portalen, enz Buurten als « de Pijp • 
met haar eindeloos strakke en sfeer-
loze straten of het Dapper- en het 
Kinker-kwartier spreken in dit opzicht 
voor de Amsterdammer boekdelen. 

zeventig jaar wachten 

De gemeente is weliswaar al ver
scheidene jaren bezig aan de oplos
sing van het krottenprobleem, maar 
wat het tempo betreft dat daarbij aan
gehouden wordt, kan men rustig stel
len dat het een uitzichtloze affaire is. 
Zoals hiervoor gezegd gelden 44 dui
zend Amsterdamse huizen als krotten 
en die moeten allemaal worden afge
broken Per jaar komt men echter niet 
verder dan de opruiming van ongeveer 
dertienhonderd van zulke mensonwaar
dige woningen Dit betekent dat men 
meer dan dertig jaar zal nodig hebben 
om de krotten af te breken, ongere
kend dan nog de oude huizen die bin
nen die dertig jaar eveneens het pre
dikaat « krot » verdienen 

Behalve die duizenden in feite on
bewoonbare huizen zijn er dan nog 
meer dan honderduizend woningen, die 
uiterst dringend vernieuwd moeten 
worden. Ook hiervoor hanteert de ge
meente Amsterdam een plan. maar 
dat is zo miniem dat het tot ver in 
de 21ste eeuw zal duren voor al deze 
huizen (voor zover ze intussen niet 
tot krotten zijn vervallen !} een ver-
nieuwingsbeurt hebben gehad Per jaar 
kunnen namelijk slechts vijftienhon
derd woningen vernieuwd worden (dat 
betekent : voorzien van een douche 
en een fatsoenlijk wc), zodat het voor
lopig al zeventig jaar duurt om die 
huizen een beurt te geven ! 

Het is duidelijk dat zonder groot
scheepse financiële hulp van de staat. 
Amsterdam nooit uit de woonellende 
raakt. Schrijnend voor de hoofdstede
lingen is dat op het platteland nu 
volop gebouwd kan worden, maar dat 
de daar verrijzende huizen geen enke
le verlichting bieden omdat de Anr»-
sterdammer door zijn werk nu een
maal aan de stad gebonden is. In da 
nota van het gemeentebestuur wordt 
toegegeven dat in de huidige situatie 
ook op langere termijn geen oplossing 
mogelijk is Althans zonder hulp van 
het rijk De regering Den Uyl weet nu 
welk projekt ze aan haar prioriteiten
lijst moet toevoegen I 
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175 jaar geleden 
m april van dit jaar was het 175 

year geleden dat Hoffmann von Fal-

llersleben geboren werd, en op 19 

Ijanuari 1974 zal het juist honderd 

jaar geleden zijn dat hij stierf in 

Corvey. 

Oat wi j de figuur van deze man 
herdenken in de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging heeft zijn 
jrin. Hoffmann von Fallersleben is 
ïmmers niet alleen de dichter van 
het « Deutschland über alles » 
waarvan hij de derde strofe trou
wens in het Nederlands schreef : 
« Bloei in glans van dezen zegen, 
bloei o Dietse Vaderland ! ». 

Hoffmann van Fallersleben is ook 
méér geweest dan alleen maar de 
dichter van het bekende « Vlaende-
ren, dach en nacht denc ie aen 
ü... » : zijn relaties met Vlaande
ren en met de hele Nederlandse 
kultuurwereld waren van een veel 
uitgebreider en diepgaander aard. 
Hij is meer geweest dan de schep
per van een paar liederteksten die, 
moedwill ig of uit domheid, steeds 
weer verkeerd geïnterpreteerd 
werden zoals zijn Deutschlandlied. 
Hij behoort tot die kategorie Duit
sers, die voor de Vlaamse bewe
ging heel wat meer over hadden 
dan wat imperialistische dromen 
(vroeger) of wat geringschattende 
wirtschaftswunderliche zelfvol

daanheid of spottend anti-nationa-
lisme (nu ) . Anderen zijn er geko
men, na hem, die zijn werk hebben 
voortgezet ; die onze taal en kui
tuur hebben bekend gemaakt bui
ten onze grenzen : mannen als Ul-
rich Zierow, Frans Fromme, Kar! Ja
cobs, Adolf von Hatzfeld, Georg 
Hermanowski en nog anderen. 

HOFFMANN von FALLEN 

von Fallersleben in zijn Breslause tijd. 

wie was von fallersleben ? 
August Hoffmann werd geboren te Fallers

leben op 2 april 1798. Hij voegde later de 
naam van zijn geboorteplaats aan zijn familie
naam toe. Na middelbaar onderwijs in Helmt-
stedt en Braunschweig studeerde hij teolo-
gie, wijsbegeerte en archeologie in Göttin-
gen. Hij kwam in kontakt met de gebroeders 
Grimm in Kassei, en studeerde dan filologie 
in Bonn. Zijn eerste belangstelling voor de 
Nederlandse taal en literatuur dateert al van 
In zijn studententijd in 1817, en reeds in 1819 
gaat hij op reis in de Nederlanden. 

Het zal hoogst waarschijnlijk wel aan de 
invloed van Jakob Grimm gelegen hebben, 
dat de student zich van de teologie en de 
klassieke filologiv, afwendde, om zich naar 
de nog jonge Germaanse filologie te keren. 
Het was ook Grimm, die hem aanmoedigde 
om zich aan het onderzoek en de verzameling 
van Nederlandse volksliederen en verhalen 
te wijden Een belangrijke invloed voor zijn 
orióntering had ook zijn professor, de archeo
loog en filoloog Weicker in Göttingen, een 
der oudste vertegenwoordigers der Germaan
se filologie In 1821 geeft hij in de « Bonner 
Bruchstücken » reeds een overzicht — hoe 
onvolledig ook — over de toen bekende mid-
delnederlandse hteratuur. In 1819 was hij tot 
ammanuensis benoemd aan de universiteits-
biblioteek in Bonn : zijn wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid en zijn belangstelling dre
ven hem ertoe, naar de Nederlanden terug 

te keren en er te gaan zoeken in die Univer
sitaire biblioteken en in de biblioteek van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letter
kunde in Leiden. In 1822 werd hij als lid van 
deze maatschappij aanvaard. Een periode van 
grote aktiviteit volgde : hij publiceerde oud-
hoogduitse en middelnederlandse teksten en 
werd lid van het Koninklijk Instituut van Am
sterdam Hij begon ook met de publikatie 
van de « Horae Belgicae », een verzameling 
van teksten uit de middelnederlandse litera
tuur, volksliederen, enz... Deze « Nederland
se Uren •>, dit Stundenbuch van onze mid
delnederlandse letterkunde zou zijn levens
werk worden, en aangroeien tot twaalf de
len : een werk dat alleen a'l de eervolle ver
melding m de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging ten volle rechtvaardigt. Na een kort 
verblijf in Berlijn (van 1821 tot 1832) werd 
hij plaatsvervangend custos aan de universi-
teltsbiblioteek in Breslau : in 1836 werd hij 
tot eerste custos aangesteld. In 1823 was 
hij dr honoris causa van de Leidse univer
siteit benoemd en in 1825 korresponderend 
lid van het Koninklijk Nederlands Instituut 
te Amsterdam. Hij bereisde de Nederlanden: 
van Koning Willem I kreeg hij de grote gou
den medalje tijdens een persoonlijke audiën
tie voor zijn verdiensten voor de « oude 
Nederduitsche letterkunde ». Terug In dres-
lau, liet hij zijn dissertatie als privaatdocent 
verschijnen : een kritische uitgave van « Ka-
rel ende Elegast » 

eerste kontakt 

Zijn eerste kontakt met de Vlaamse be
weging geschiedde in 1837, waarbij hij met 
J.F. Willems en andere flaminganten — Sar-
rure, Blommaert, Van Duyse, — bekend ge
raakte. Met Willems was de vriendschap 
van blijvende aard : hij was bij hem te gast 
en bleef met de « vader der Vlaamse Bewe
ging » ook via briefwisseling in kontakt. Hij 
bezocht Valenciennes — op zoek naar het 
frankische Ludwigslied — evenals de biblio
teek in Brussel en de rektor der Leuvense 
universiteit, Mgr. De Ram. Hij heeft, bij deze 
uitgebreide ontdekkingsreis, zich gevoeld, 
zegt hij tegen Willems, zoals Golombus. « Ik 
heb mijn nieuwe wereld hier ontdekt, schrijft 
hij zijn vriend vanuit Leuven. 

In 1839 was hij terug in Vlaanderen, weer 
te gast bij Willems, en dit na een grote 
literaire reis in Zuidduitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Frankrijk. 

Intussen was hij niet alleen filologisch 
maar ook poëtisch bedrijvig geweest. Tijdens 
zijn bezoek aan Vlaanderen schreef hij zijn 
« Gedichte aus Gent », later In zijn « Unpoli-
tische Lleder » opgenomen. Tijdens dit be
zoek polste hij ook bij Willems naar de mo
gelijkheid van een professoraat in Gent — 
waardoor hij de moeilijkheden, die hij In 
Breslau had, zou kunnen ontlopen. Hij was 
aldaar professor benoemd in 1835, maar ont
moette er grote moeilijkheden, gedeeltelijk 
omwille van zijn politieke ideeën maar ook 
door zijn wetenschappelijke eerzucht en zi]D 
karakter : een zeer sterk zelfbewustzijn, een 
grote gevoeligheid en de moeilijkheid om 
zich aan situaties aan te passen brachten 
hem in konflikt met het professorenkorpa, 
dat zich al tegen hem had opgesteld omdat 
hij tegen hun advies in benoemd was ge
worden. Hij had moeilijkheden om zijn sala> 
ris te bekomen ; zijn oversten in de biblio
teek hadden officieel tegen hem klacht in
gediend en zijn kollega's meden hem. Een 
bezwaarschrift bij het ministerie bleef onbe
antwoord. Gezien zijn werk en belangstelling 
voor de Nederlandse literatuur meende hij 
de mogelijkheid van een Belgisch professo
raat niet uitgesloten en sprak en schreef 
hierover herhaaldelijk met Willems. Die 
moest hem echter ontgoochelen en beves
tigen dat het tijdstip, gezien de politieke 
spanning, niet geschikt was. En dit iwas in
derdaad zo : op een ogenblik dat Duitse 
professoren aan de Belgische universiteiten 
hun ambt neerleggen moesten omwille van 
hun sympatie voor Nederland, bestond er 
weinig kans voor de benoeming 'an iemand 
als von Fallersleben. 

onrustige jaren 

Nadat hij in 1841 het « Deutschland Qber 
alles > geschreven had op Helgoland, werd 
hij in 1842 uit zijn ambt ontzet wegens zijn 
• vooruitstrevende » politieke opvattingen, 
zoals die ook verwoord waren In de « Unpolh 
tische Lieder > . In Duitsland zelf was hij 
bevriend en in kontakt geweest met een 
aantal vooraanstaande figuren uit literatuur 
en filologie, te beginnen met de gebroedert 

1798 
^ 

1874 

Hoffmann von Fallerslel 
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uitvallen op adel en klerus, politie en cen
suur, titels en orden, aristokraten en schijn
heiligen, vorsten en koningen...» 

Grimm, maar ook met Uhland, Bettina von 
Arnim e.a.m. Met Grimm kwam hij in kon-
fl ikt na zijn afzetting wegens zijn politieke 
opvattingen. Dan begonnen de onrustige ja
ren. Zijn politieke, satirische verzen werden 
benevens in de « Unpolitischelleder » ge
bundeld in « Deutsche Lieder aus der 
Schweiz », « Deutsche Gassenlieder » en 
• Hoffmannsche Tropfen ». De literatuurhisto
ricus Robert Koening schreef op het einde 
der vorige eeuw over deze onrustige jaren 
van de dichter-filoloog : « Zoals een rei
zende gezel uit de l\/liddeleeuwen trok hij 
na de ontzetting uit zijn ambt het land rond, 
van stad tot stad, van dorp tot dorp, en hij 
zong — nu eens bij bier, dan bij wijn, niet 
zelden bij het knallen van de springende 
champagnekurken — zijn zo onschuldig en 
schalks klinkende en toch zo vaak giftig boze 

Fallersleben op oudere leeftijd. 

erkenning 
Een tijd lang zou hij dan ook zijn filologen-

werk stopzetten of toch op het gebied van 
de Nederlandse studieën minder bedrijvig 
zijn. In 1849 huwde hij, en in 1852 verscheen 
deel VIII van de « Horae » ; de « Lover-
kens », door hem zelf in het middelneder-
landse gedichte, volkse poëzie, met het be
roemd geworden openingslied « Vlaenderen, 
dach en nacht denc ie aen U... •. 

In 1852 komt De Vries, de Nederlandse fi
loloog, hem bezoeken in Neuwied. De publi-
katies volgen elkaar op : « Oude Vlaemsche 
liederen » in 1853, in 1854 delen IX en X van 
de « Horae ». Datzelfde jaar gaat hij op 
reis naar Nederland en is gast bij De Vries 
Hij ontmoet ook De Jaeger, Te Winkel en 
Van Vloten, en bezoekt Alberdingh fhijm, de 
bekende Vlamingenvriend en Grootnederlan
der. Hij houdt een voordracht voor de « Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde » 
en is in Gent te gast bij Van Duyse, Snel-
laert en Blommaert. Vooral in de jaren 1855 
en 1856 is von Fallersleben zeer aktief : hij 
bezoekt o.m. Snellaert, Blommaert, Rens, 
Heremans, Dautzenberg — en is te gast bij 
Conscience in Antwerpen. Noord en Zuid be
ginnen nu zijn verdiensten te erkennen en 
hem te eren. Hij krijgt het ridderskruis in de 
Nederlandse Leeuw, wordt korresponderend 
lid van « Het Vlaemsch Gezelschap » te 
Gent, lid van « De Tael in gansch het Volk » 
en erelid van het « Comité Flamand de Fran
ce » (hij ontmoette De Coussemaecker te 
Brussel). In mei 1856 wordt hij in audiente 
ontvangen door de Belgische minister van 
binnenlandse zaken De Decker. Tussen 1856 
en 1862 is hij publicistisch uiterst aKl:ief. 

In mei 1860 — hij is dan 62 — trekt hij 
als bibliotekaris in het voormalig klooster 
te Corvey in. Toen de schrijver Paul Lindau 
hem vroeg wat hij er deed, antwoordde hij 
« Zes maanden in het jaar ben ik op reis, 
en de overige zes maanden is de bibi^oteek 
gesloten... ». Een senicure voor de filoloog ! 

De breuk met de gebroeders Grimm ten
gevolge van Hoffmanns politieke ideeën, be
lette niet dat hij in 1863 op de filologen bij
eenkomst te Meissen een oproep aan het 
Duitse volk voorstelt, voor de oprichting van 
een standbeeld voor Jakob Grimm. In 1856 
werd hij erelid van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde en in 1866 buiten
lands lid van de Koninklijke Akademie voor 
Wetenschappen in Amsterdam. In 1868 pu
bliceerde hij zijn autobiografie <• Mein Le-
ben •> in vier delen. Tot in zijn levensavond 
zette hij zich in voor de Vlaamse zaak en 
het jaar voor zijn dood schreef hij neg een 
scherpe aanklacht tegen de Franssprekende 
Duitse gezant in België... 

De hogervernoemde Lindau schrijft over 
de zeventigjarige Hoffmann : « Hij was een 
reus. Zijn grote breedgeschouderde gestalte 
hield zich nog merkwaardig recht. Alloen het 
hoofd was iets voorovergebogen. In de ster
ke vuist droeg hij een enorme knuppei • ver
moedelijk een jong eikeboompje dat hij zelf 
ontworteld had. In de andere hield hij zijn 
muts die volgens haar ouderdom en vorm, 
nog uit zijn jeugdjaren moest stammen 
Niettegenstaande de zomerhitte waren zijn 
kleren, die alle voorschriften der mode trot
seerden, uit dikke winterstoffen vervaardigd. 
Over zijn schouders hing een gebreide sjaal, 
en om de hals had hij een breed doek uit 
vuurrode zijde geknoopt. Om het hoge, met 
diepe groeven getekende voorhoofd fladder
de het ruige lange en geheel gebleekte haar. 
Het donkere, verstandige oog was voor zijn 
leeftijd nog vurig en glanzend... ». 

Hoffmann von Fallersleben overleed te 
Corvey, op 19 januari 1874. Men had hem in 
Duitsland een « politischer Wanderdichter » 
genoemd, die de leuzen van het liberalisme 
in muziek omzette en van het blad zong. 
Later werd zijn naam in Duitsland hoofdzake
lijk verbonden met het door hem gedichte 
Deutschlandlied. Hoffmanns betekenis reikt 
echter heel wat verder. Zoals uit de enkele 
gegevens hierboven blijkt, is zijn bijdrage tot 
h0t herontdekken en waarderen van de mid
del nederlandse literatuur zeer groot geweest 
en voor zijn filologisch werk werd hij dan ook 
officieel en niet-officleel gehuldigd. Officieel 
bijna uitsluitend door Nederland. Maar Vlaan

deren zag in hem reeds zeer vroeg niet al
leen de wegbereider van de moderne filolo
gie maar ook de vader der Nederlandse filo
logie en daarmee tevens de geestelijke vader 
der Vlaamse « taaiminnaren >, de man die 
liefde en belangstelling wekte voor het eigen 
verleden, voor de eigen literatuur in Noord
en — vooral — in Zuid. De romantiek, die 
elders de belangstelling voor de eigen oude 
literatuur had gewekt, was op dat gebied in 
de Nederlanden in gebreke gebleven. Hol
land begon met de « gouden eeuw » : wat 
daarvoor lag, was zuiderse, middeleeuwse, 
roomse duisternis. Die mentaliteit was wei
nig bevorderlijk voor een appreciatie van 
onze middeleeuwse letterkunde. Het is zelfs 
gebeurd dat Hoffmann in het Noorden uitge
lachen werd toen hij middelnederlandse ver
zen voordroeg. In Vlaanderen vond hij, bij 
alle Noordnederlandse officiële erkenning, 
toch een ander klimaat en voelde hij zich 
beter thuis. Dat hij ambities had, was zeker 
en men heeft wel eens gewezen op het in-
konsekwentie van deze gezagsverachter, die 
via vrienden een officiële benoeming wilde 
bekomen. Dat hij na de moeilijkheden in 
Breslau deze pogingen in Vlaanderen en al
léén daar ondernam, tekent dan weer zijn 
hele houding van filoloog en van stamver
wante, politiek-meevoelende « nationalist », 
voor wie Vlaanderen een tweede vaderland 
was geworden. 
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rijkdom dietse literatuur 
Hoffmanns opvattingen over de Vlaamse 

beweging wijzigden zich, naarmate hij Vlaan
deren beter leerde kennen. Aanvankelijk ziet 
hij de nog jonge Vlaamse beweging vooral 
als filoloog en als liberaal nationalist : de 
taal en het behoud ervan worden vanuit het 
standpunt van de taaliiefhebber benadert. De 
Duitser ziet de verwantschap — de liberaal 
ziet de onvrijheid — en dit leidt dan wel 
eens tot konklusies die de Vlamingen niet 
aanvaarden. Hij ziet de toestand wel eens 
wat eenzijdig-duister en wanhoopt aan een 
« Vlaams » herstel : alleen een grotere kul-
turele macht is volgens hem opgewassen 
tegen de verwelslng. Mettertijd treedt hij 
echter in nauwer kontakt met de voormannen 
der Vlaamse Beweging, bekent de mogelijk
heden en de nog ongerepte volkskracht en 
wordt voorzichtig-optimist. Dit b€t#kent dan 
ook de eerste stap naar een volledig « enga
gement » : Hoffmann is er niet de man 
naar om zijn gedachten niet met hand en 
tand te verdedigen. Hij schrijft strijdgedich-
ten en liederen en werkt mee aan « De 
Zweep » van Julius Hoste. Uit Hoffmanns op
vattingen — ook uit zijn eerste — blijkt du^ 

delijk, dat er geen politiek annexionisme en 
zeker geen imperialisme gepaard ging met 
zijn formuleringen : het woord « deutsch a 
krijgt bij hem ook een veel breder betekenis. 
Hoffmann was zeker op dat gebied niet po-
litiek-geïnteresseerd en geïnspireerd, zoals 
bv. een Arndt. 

Hoffmann verscheen in de Vlaamse bewe
ging op het ogenblik dat de belangstelling 
voor Duitsland er zijn hoogtepunt bereikte. 
Hij stierf op het ogenblik dat deze belang
stelling verminderde en dat Vlaanderen zich 
duidelijker terug naar het Noorden kon en 
ging wenden. Maar zelfs als men zijn aktivl» 
teit in de Vlaamse beweging over het hoofd 
ziet, is de betekenis van de dichter van het 
Deutschlandlied, omwille van zijn weten
schappelijk werk voor Vlaanderen, van dia 
aard dat wij zijn naam in de geschiedenis 
van onze beweging niet kunnen voorbijgaan. 
Wat Heremans over hem schreef In • Neder-
landsch Muzeum » gelde dan ook als zijn 
grootste roem : hij heeft ons de rijkdom en 
de waarde van onze Dietse letterkunde ge
openbaard. 

|os dierickx. 
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door JOZEF SIMONS 

Nadat Fiorimond de eerder rustige bijeenkomst van de Frontleiding was komen 
storen door te verklaren dat zij « niet vergenoeg ging » valt de diskussie over 
Borms. Flor meent dat Borms voelt dat Vlaanderens uur daar is. De anderen, vooral 
Jan Broeckx, menen dat de haat tegen Duitsland in het bezette Vlaanderen te groot 
is en dat het grijpen naar de onafhankelijkheid te gewaagd is. 

„ Moeten wij terugschrikken voor 
vreemde hulp ? Zonder vreemde hulp 
heeft in onze tijd geen enkel volk zijn 
boeien geslaakt. Wat doen Polen en 
Tsjechen ? En wat geeft het ons dat 
Duitsland meer baat heeft dan Enge
land en Frankrijk bij een onafhankelijk 
Vlaanderen, als het eerst en vooral 
ons, Vlamingen, maar baat I ". 
„ Als gans Vlaanderen het eens was, 
ja I Maar we moeten rekening houden 
met de haat tegen de Duitsers, waar
van ons volk doordrenkt Is. We krijgen 
het volk nooit mee I Die vrucht Is nog 
ver van rijp ! ". 
„ Maar wij kunnen die vrucht doen rij
pen — wij soldaten van de IJzer I ". 
,, Eindelijk het positieve plan I " zei 
Jan Broeckx. 
Sigaren en sigaretten waren uitge
gaan. Nu en dan werd een koortsige 
dronk gedaan aan de glazen. Clara's 
ogen schitterden en keken van Jan 
Broeckx naar Fiorimond, met verwach
ting naar Fiorimond. 
,, Ja, wij kunnen die vrucht doen rijpen, 
als wij als één man... ". 
Fiorimond scheen zelf te schrikken 
voor de woorden die hem op de tong 
brandden. Hij brak zijn zin af en vroeg 
zich uitsluitend wendend tot Bert : 
„ Laat mij toe eerst een vraag te stel
len. De geheimhouding rond geheel 
de organisatie kan ik niet anders dan 
goedkeuren. Maar nu, alvorens u mijn 
plan voor te leggen, zou ik wel willen 
dat eventjes een tip van de sluier werd 
opgelicht. Gij Bert, kent ons allen, 
ieder afzonderlijk, en weet dat allen 
hier te vertrouwen zijn. De kapiteins 
zijn weg... ". 
Bert knikte en zei : ,. Ook die kapitein 
was te vertrouwen, ofschoon in de 
laatste tijd zijn mening evolueerde in 
reaktionaire zin. Nu vraag op ! ". 

„Moest gij, of wie dan ook de macht 
voert, een bevel uitvaardigen — een 
bevel ditmaal — hoeveel man zou u 
gehoorzamen ? ". 
Bert en Jan Broeckx spraken fluiste
rend enkele woorden met mekaar. 
„Ten minste vijfentwintigduizend 
man ". 
De hoofden van al de aandachtig-bere-
kenende luisteraars beaamden dat het 
niet veel zou schelen. 
,, Meent gij dan niet" , zei Fiorimond. 
en zijn woorden wilden stokken in zijn 
keel, doch hij slikte zijn beklemming 
door en verhief de stem : ,, Meent gij 
dan niet. gij allen, dat het voor Vlaan
deren de reddende daad was, zo die 
vijfentwintigduizend man, op één nacht, 
overliepen naar Borms ? Naar Borms!". 
't Was eruit 1 
,, Dat is 't ! " zei Nickmans. 
,, D,at is al lang mijn mening ", sprak 
korporaal Seuntjens. 
„ De operatie doen I " knikte de dok
ter. 
Maar twee aalmoezeniers schuddekop-
ten, en de meesten keken zwijgend 
Bert aan. 
Jan Broeckx schudde heftig „ neen ". 
De officieren voelden zwaar de verant
woordelijkheid op hun schouders druk
ken, dachten aan hun eed. 
„Neen" , zei er een, ,,geen verraad I 
Geen Caporetto I ". 
,, Geen Caporetto ? Gedenkt het woord 
van dr. Masaryck : ' Es ist unsere ver-
dammte Pflicht, Oesterreich treu zu 
verraten'. Zet België in plaats van 
Oostenrijk. Hebben de Vlamingen niet 
tienmaal méér reden het Belgische juk 
af te schudden dan de Tsjechen het 
Oostenrijkse ? ". 
„ Kalm I kalm ! " vermaande Bert, de 
leiding der vergadering weer m han
den nemend, ,. laten we zakelijk het 

voor en tegen overwegen van het 
voorstel van onze vriend van Laar". 
Ze staken hun pijpen en sigaren weer 
aan, Clara werd bijgeroepen, buren 
wisselden een paar woorden, en een 
Antwerps diamantslijper bracht voor 
een ogenblik ontspanning door zijn uit
roep : 
„Op zo'n voorstel zouden we eens mo
gen slapen I ". 
Maar dan ging het weer kop tegen 
kei, hard tegen hard. 
,,Vóór", zei Bert, „z i jn natuurlijk de 
omstandigheden. De jongens zijn ont
moedigd. Zwaar werk, nodeloos stren
ge tucht, Vlamingenjacht, Auvours, 
Fresnes, Cézembre... Ze zien dat de 
Duitsers nog sterk zijn, dat de oorlog 
nog lang kan duren. Ze geloven de ga-
zettenpraat niet meer : de Duitsers 
hebben dit te kort, hebben dat te kort, 
wat er ook van waar zou kunnen wezen. 
Overlopen, van alles af zijn, aan de 
overkant, door toedoen van Borms, 
goed onthaald worden, waarschijnlijk". 
Fiorimond viel driftig in : 
„Ziet , voelt toch eerst de schoonheid 
van de daad zelf ! Vijfentwintigduizend 
Ijzervlamingen kruipen uit de modder 
en gaan rond Borms staan in het licht, 
om Vlaanderen te redden I ". 
,, De operatie doen I " riep de dokter, 
meer en meer overtuigd, ,, de oueratie 
doen ! ". 
Seuntjens ging voort : 
,,Zo zullen we met één slag onder 
de rest van 't leger meer indruk ma
ken, meer aanhangers winnen, dan nu 
met maanden individueel werk. Alles 
hier gedeorganiseerd. De Belgische 
overheid zal te laat inzien dat ze te 
lang de Vlamingen heeft gesard. Oos
tenrijk ware ook nooit uiteengevallen, 
had men daar vroeger elk zijn recht 
gegeven. En ginder, aan de overkant, 
lopen we Vlaanderen af, zaaien we 
overal het goede woord. Dan zullen 
de aktivisten niet meer buiten het volk 
staan. Wij zijn de band tussen hen en 
Vlaanderen. Een vredersvoorstel kan 
opduiken, misschien vroeger dan we 
denken, en dan zijn wij er met ons 
bijltje bij als Vlamingen ". 
,, En houdt de oorlog aan ", sprak Nick
mans, ,,over zoveel te meer tijd be
schikken we om heel Vlaanderen te 
organiseren. Hoe langer het duurt, hoe 
sterker we staan, met de steun van 
Duitsland, met de steun van de duivel, 
als 't moet... . 
„Ons Heer ook gebruikt de duivel 
voor zijn intenties I " zei leuk een Lim
burgs almoezenier. 
,, Dat alles is ervoor, schijnt ervoor 
te pleiten ", herhaalde Bert, meer en 
meer zenuwachtig. 
„En ertegen", zei Jan... 
„ Ertegen ', ging de Mechelse aalmoe
zenier voort, „dat we bouwen op da 
grondsteen van een slechte daad : op 
verraad I ". 
„ Wat is verraad ? ". 
„ Duid est Veritas ? ". 
„W i j verraden — eindelijk — de stMt 
die ons volk al zolang verraden heeft, 
en het nog verraadt iedere dag I ". 
„ Bravo ! ". 
Het rumoer werd algemeen. 
Bert stond recht :, 
„ Kalm, vrienden : het woord is aan 

Jan Broeckx, en aan Jan Broeckx al
leen I Elk krijgt zijn beurt" . 
Jan Broeckx streek gewichtig over zijn 
mooie zwarte baard, keek even op 
naar Clara, die met gespannen aan
dacht de diskussie volgde, en sprak : 
,,ln deze gewichtige zaak, op dit hoogst 
belangrijke ogenblik mogen we eerst 
en vooral niet onze bezinning verlie
zen, ons niet laten meeslepen door de 
blinde drift van ons hart, hoe warm 
dat hart ook klopt voor Vlaanderen. Ik 
breng hier eerst openlijk hulde aan 
onze vriend van Laar, die, hoewel bui
ten het Vlaamse volk opgegroeid, niet 
als de meesten van zijn kastegenoten, 
gelijk een struisvogel de kop in 't 
zand heeft gestoken om niet te moe
ten zien, maar die z'n Vlaamse volk 
van eerst af genegen is geweest, die 
midden in dit volk is gaan staan, die 
een der onzen, een der besten, is ge
worden. Maar daar zit het hem juist : 
hij is een der onzen geworden. En 
daarom ook weet hij niet zo goed als 
wij allen, met welk mensenmateriaal 
wij de strijd moeten voeren, hoe voos 
ons volk is, hoe lam het ligt onder de 
verdrukking. Dat is de reden v/aarom 
de aktivisten het volk niet meekrijgen. 
Dat is ook de reden waarom ik niet 
geloof dat ons overlopen bij het volk 
zou inslaan ". 
,,Jan",zei Fiorimond, „herinner u het 
woord van onze kapelaan : dat in de 
Vlaamse strijd de klare gedachten moe
ten komen van mensen die daarbuiter» 
zijn opgegroeid. De Vlamingen l.ggen 
begraven onder een berg van vooroor
delen, zo hoog, zo zwaar, dat zij er 
niet onderuit kunnen ". 
Een ogenblik leek Jan uit zijn lood ge
slagen, maar hij hervatte : 
,, Hier meen ik nochtans bij het rechte 
eind te hebben. En mogen wij dan al 
die jongens blindelings in hun ongeluk 
jagen ? Wat zal hun later te wachten 
staan ?... ". 
Seuntjens viel hem in de rede 
„ Bij een eventuele triomfantelijke in
tocht der Frans-Belgische legers ? 
Maak u daar niet ongerust over. Als 
heel Vlaanderen gekompromitteerd is, 
zullen ze niet heel Vlaanderen, en ook 
geen vijfentwintigduizend man voor de 
kop schieten. En in die veronderstel
ling ; van een overwegende overwin
ning der Entente, ligt Vlaanderen toch 
onder de knie, wat we ook doen of 
laten. Vooraf heel Vlaanderen bewer
ken is juist het enige wat de onder
gang nog verhoeden kan ". 
Maar Jan Broeckx ging voort : 
,, Mogen wij aan al de kwalen, die de
ze gruweljaren reeds over Vlaanderen 
hebben gebracht, er nog een ergere 
toevoegen : revolutie, burgeroorlog ? 
Want zelfs al maakte ons overlopen 
enige indruk, al versterken wij daar
door ontzaglijk de positie der aktivis
ten, de meesten zullen tegen ons zijn, 
en zohaast de bezetting eindigt, zul
len zij ook naar de wapens grijpen, 
geweid met geweld te keer gaa.n. Op 
ons laden ze dan al de haat die ze te
gen de bezetter koesterden. En wij 
gaan ten gronde en slepen Vlaande
ren voor altijd mee in onze val 
Dit sloeg in : na een eindeloos-lange, 
hopeloze strijd, die reeds vier jaar 
duurde, stelde men een strijd in 't 
vooruitzicht, die als even hulpeloos 
werd afgeschilderd I 
„ Wij moeten ons recht verkrijgen, 
door andere, wettelijke middelen, In 
het enig-mogelijke België. Zoveel ken
nen we allen wel van de Internationale 
politiek om te weten dat Engeland, 
even over 't kanaal, een Staat Vlaan
deren nooit zou erkennen, een staat 
die zijn leven slechts zou te danken 
hebben aan Duitsland, dis dus willens 
nillens Duitsland dankbaar naar de 
ogen zou moeten kijken. Want laten 
wij bij Borms blijven. Wat een toe
stand zullen we daar vinden ? Zijn we 
voldoende ingelicht ? Welke ; jn de 
betrekkingen tussen Borms en de Duit
se bezettende macht ? ". 

(Vervolgt) 
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Vlaamse problemen 
historisch toegelicht 

Onder redaktie van prof. dr. De 
Vroede en prof. dr. E. Scholiers 
werden een reeks bijdragen gebun
deld over de histonsclie achter
gronden van de Vlaamse beweging. 
Deze bijdragen, bestaande uit ge
spreken door de twee vooraan
staanden en een negental Vlaamse 
en Nederlandse historici van diver
se oriëntatie gevoerd, behandelen 
onderwerpen als : Nederland en 
Vlaanderen — unitair of federaal — 
Vlaamse kwestie = sociale kwes
tie ? — waarom geen arbeidersbe
weging —, de invloed der interna
tionale omstandigheden —, in het 
vaarwater van rechts — zoals el
ders in Europa. Een gevarieerde 
keuze van historische aspekten 
dus, ook vanuit diverse gezichts
hoeken en opinies benaderd, waar
bij het traditionele nationalistische 
standpunt wel wat in de verdruk
king komt. Dit afwezig-zijn van een 
nationalistisch korrektief in de 
meeste gesprekken (alleen aan i.et 
gesprek over federalisme nam dr. 
Van Haegendoren deel) is dan ook 
voor ons hét grote tekort van deze 
overigens Interessante gesprekken. 

Drie der belangrijkste diskussie-
punten, waar zulk korrektief abso
luut noodzakelijk was, zijn 1e de 
verhouding Vlaamse en sociale Le-
weging 2e de zg. «ruk naar rechts» 
tussen de twee oorlogen 3e de ko-
laboratiepolitiek. 

Een repliek op sommige bewerin
gen in verband met die punten 'OU 
meer dan een artikel vergen, Be
perken wij ons ertoe, enkel feiten 
aan te stippen. Vooreerst wat de 
bewering van Deneckere aanga it 
over de Vlaamse en de sociale be
weging. Zoals prof. Wils doet op
merken, dient er wel degelijk een 
onderscheid gemaakt te worden 
tussen sociale en socialistische b«-
weging. Deze laatste was reeds 
ideologisch erfelijk belast met een 
gebrek aan Vlaamsgezindheid, ter
wij l nochtans in de voorafgaande 
• neutrale » en de latere kristen-
demokratische (Daensistische) so
ciale beweging de flamingant /vél 
aanwezig was en zich absoluut 
geen verdediger der bourgouisie 
toonde (Planquert, P. Van Langen-
donck...). Dat de arbeidersmassa 
aan de Vlaamse beweging niet rk-
tief deelnam (aanvankelijk ook niet 
aan de sociale beweging !) is ver
klaarbaar door verschillende fakto-
ren : een beweging die voor 'aal-
kundige en kulturele wedergeboor
te ijvert vindt natuurlijk in >en 
grotendeels analfabete en verpau
perde massa veel minder weer
klank dan een beweging die zich 
toespitst op de materiële verbete
ring en met materiele in plaats in 
geestelijke argumenrpn oo Hi^ioft^ri 
aankomt 

De Vlaamse beweging was geen 
« arbeidersbeweging » maar een 
beweging die allen wilde aanspre
ken, die in de handhaving en ont
plooiing der kulturele waarden en 
der kulturele eigenheid, als speci
fieke uitdrukking van de volkse, na
tionale eigenheid, een eerste nood
zaak zagen voor de héle ontvoog
ding van het volk. Werd de sociale 
dimensie onderschat ? 

Sociaal in marxistische zin kon 
de Vlaamse beweging niet zijn ; en 
evenmin was het haar taak aan so
ciale « aktie » te doen. Dat zij «'an 
het taal- en kültuurvlak naar het 
politieke terrein evolueerde, en pas 
dan voor de sociale en ekononfii-
sche problematiek op uitgebreider 
schaal een specifieke belangstel
ling kon opbrengen, lag in de iljn 
van haar ontwikkeling én haar mo
gelijkheden. Er bestond voor haar 
geen konflikt tussen de nationale 
bevrijding en de sociale verheffing: 

zij botste op het politieke vlak 
echter steeds tegen de ideologi
sche en politieke gebondenheid van 
de socialistische leiders met ds 
unitaire staatsstruktuur en met de 
Waalse privilegies. De socialisti
sche partij was steeds en is nog 
een Waalse partij met Vlaamse 
vertalers. Daar ligt de oorzaak, dot 
een groot gedeelte der arbeiders
massa in Vlaanderen tegenover de 
nationale problematiek onverschil
lig, afwijzend en soms zelfs vijan
dig stond, en niet een tekort -aan 
sociale belangstelling bij de flamin
ganten. 

Wat de zg. ruk naar rechts tus
sen de twee oorlogen betreft, dient 
men ook hier heel wat nuancering 
aan te brengen. Op het ogenblik 
dat de nationale bewegingen zich 
gingen bezinnen over de essentie 
van hun nationalisme, moesten zij 
onvermijdelijk tot bevindingen ko
men, die nu als « rechts » bestem
peld worden. Behoud en verdedi
ging van geestelijke en nationale 
waarden zijn kenmerken van een 
<• konservatieve » geesteshouding, 
die echter niet in tegenstelling 
staat tot de sociale evolutie. Ge
schiedenis is steeds een samen
gaan van traditie en revolutie, en 
in sommige nationale bewegingen 
werd dit revolutionaire meer, in 
andere minder beklemtoond : dit 
hing veelal af van de startgegevens 
én de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Dat het Vlaams nationalisme tus
sen de oorlogen geen sociale be
langstelling zou gehad hebben, is 
niet juist. 

Dat zijn sociale opvattingen an
ders waren dan die van het marxis
me kan slechts in de ogen van v ie 
alleen in de klasse-maatschappij en 
de klassenstrijd gelooft, een ver
wijt betekenen. Er is trouwens tus
sen de twee oorlogen een algeme
ne tendens geweest naar een « au-
dela-du-marxisme », ook bij de öel-
gische socialisten. Een gelijkstel

len van rechts, van solldarisme en 
korporatisme met fascisme is ech
ter een vervalsing, even groot a!s 
een gelijkstellen van links met 
kommunistisch. 

Over de kollaboratiepolitiek is 
ook het laatste woord nog niet ge
zegd. Aktivisme en kollaboratie gin
gen uit van eenzelfde principe nl. 
dat van het recht van ieder volk, 
in zijn strijd voor onafhankelijkheid, 
zijn eigen bondgenoten te kiezen. 
Willemsen maakt echter onder
scheid tussen de eerste en tweede 
wereldoorlog : was het aktivisme 
ingegeven door Vlaamse motieven, 
dan zou de kollaboratie een « ideo
logisch .. verschijnsel geweest zijn 
dat met Vlaamsgezindheid weinig 
te maken had. Deze bewering is 
natuurlijk vals : ook al was de kol
laboratie een Europees verschijn
sel, en was in sommige landen 
meer, in andere minder ideologi
sche affiniteit mede een der oorza
ken, dan kan voor Vlaanderen niet 
ontkend worden, dat de belangrijk
ste reden lag in een nog door Bel
gië in mei 1940 verstrekt anti-Bel
gisch Vlaams-nationaal reflex. Wie 
het tegenovergestelde beweert, 
doet aan historisch <• hineininter-
pretieren ». Hetzelfde geldt trou
wens voor het vooioorlogse anli-
belgicisme en de Grootnederlandse 
« minderheid ». « Gematigde » his-
tütici trachten nu wel beide te mi
nimaliseren, maar wie enigszins 
met klimaat en sfeer van het voor
oorlogs nationalisme vertrouwd 
was, weet dat bv. heel de jeugdbe
weging, de studenten en een deel 
van het kader, wat politieke opvat
tingen betreft, bij mensen als een 
Wies Moens stonden dan bij de 
« federalisten », en dat er dus ze
ker naar de geest niet van een 
« minderheid » kan gesproken wor
den 

Er valt over dit alles nog heel 
wat te zeggen. De historische toe
lichting zoals die in deze bijdragen 
gegeven wordt, is soms verhelde
rend, meestal interessant, op be
paalde punten echter volstrekt on
juist. 

De Vroede & Scholiers : « Vlaam
se problemen historisch toege
licht » — Standaard Wetenschao-
pelijke uitgaven, Antwerpen — 124 
biz — 175 fr. 

une consfituf-ion inachevee 
Dit is het derde boekwerk gewijd aan de gewijzigde grondwet. 

Van prof. R. Senellé verscheen een werk, uitgegeven door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bevat de teksten en 
dokumenten. Van P. Wigny kennen wij . La troisième Revision 
de la Constitution » uitgegeven bij Bruylant. 

Met dit werk stellen de auteurs zich tot doel een zo begrij
pelijk mogelijk overzicht te bieden aan niet-juristen, aan niet-
specialisten. 

Het was een moeilijke, haast niet te realiseren opgave omdat 
de nieuwe grondwet bijzonder ingewikkeld is. Hoe wil men ver
staanbaar maken wat gewild en bewust weinig verstaanbaar 
gewild was. Voor allen die betogen dat de grondwetsherziening 
slecht werk was biedt het werk een overvloedige bewijsvoering. 

In de mate dat het doenbaar was zijn de auteurs er in geslaagd 
een hanteerbaar werkinstrument op te stellen. 

Wij vinden het spijtig dat zij bij de voorbeelden en bij de 
bewijsvoering die zij de lezer aanbieden uitsluitend het FDF-
RW-standpunt belichten. Ofwel hadden zij zich van iedere kom-
mentaar moeten onthouden ofwel « de twee klokken laten 
luiden ». 

Toch bevelen wij de studie van dit werk graag aan omdat het 
nooit kwaad kan het standpunt van « de anderen » te kennen. 
Wij spreken de hoop uit dat Vlaamse en VU-konstitutionalisten 
voor de Vlaamse lezers een gelijkaardig werk zullen tot stand 
brengen. 

M. Van Haegendoren 

het onderdak 
Sierens heeft reeds in vroeger werk getracht sommige situaties van onze 
huidige maatschappij kritisch op de korrel te nemen, o.m. in « De kippen ». 
Met « Het Onderdak » brengt hij ons de roman van een gemeenschap : de 
bewoners van een modern flatgebouw in strijd met de gebreken en on
gemakken van hun behuizing, met hun buren, met de eigenaars en met 
zichzelf. Er komen — uiteraard — een tamelijk groot aantal personen in 
voor en dit begrenst wel de mogelijkheid tot psychologische tekening. 
Sommige personen krijgen nochtans bij Sierens met enkele trekken, door 
enkele ontmoetingen en feiten een voldoende psychologische diepte 
« Het Onderdak » van deze bijeengedrevenen van onze moderne maat
schappij is geen huis, zelden een thuis. Is de ineenstorting op het einde 
symbolisch bedoeld : de ondergang van een sisteem waar naast en met 
met elkaar geleefd wordt en waarin het overaanbod aan sociaal kontakt 
en dienst het sociaal gevoel heeft gedood .' Sierens schrijft vlot, keurig, 
boeiend. Met « Het Onderdak » bewijst hij iets in zijn mars te hebben als 
prozaïst en iets te zeggen te hebben als romancier. 

Frans Sierens : « Het Onderdak » — Merkstenen nr 55 Orion-DDB 192 bIz. 
160 fr. 

Vakantie Is ook : een schilderij meebrengen uit de streek waar het zo mooi en goed wi 
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bewegi 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Vrijdag 14 september e.k. te 20 
M. 30 in lokaal « Nieuwe Carnot », 
Carnotstr. 60, Antwerpen. 
HUWELIJK 

Ter gelegenheid van hun huwelijk 
{heden zaterdag 25 augustus), bie
den het VU-arr. bestuur en VVM-
bestuur arr. Antwerpen, mej. Hele
na Mattheyssens en de h.- ir. Phi
lip Cappuyns, hun welgemeende 
wensen aan. Een hartelijk proficiat 
bij deze gelegenheid aan mevr. en 
volksvert. Reim. Mattheyssens en 
mevr. en dr P. Cappuyns. 
SOC. DIENSTBETOON 

Tot en met 2 september zijn er 
geen dienstbetoon-zltdagen wegens 
de vakantieperiode. Voor dringende 
gevallen kunt u mogelijk telefonisch 
kontakt nemen, ofwel met volksver
tegenwoordiger A. De Beul, tel. 
27.15.44, volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens, tel. 55.34.99, volks
vertegenwoordiger dr. H. Goemans, 
tel. 39.02.30, senator H. De Bruyne, 
tel . 19.25.78, of schriftelijk vraag 
richten aan het adres : VU-stadsse-
kretariaat, Wetstr. 12 te Antwer
pen (2000). 

ANTWERPEN (STAD) 
DIENSTBETOON 

Vanaf maandag 3 september '73 
weer het normaal dienstbetoon ver
zorgd door de parlementairen : De 
Beul, Mattheyssens en De Bruyne 
die men steeds elke maandag op 
het sekretariaat Wetstr. 12 om 
beurten aantreffen kan, vanaf 16 
tot 20 u. 
VAKANTIEPERIODE 

Het sekretariaat is terug open 
op woensdag 29 augustus. Alle da
gen vanaf 9 tot 16 u. 30 en 's 
maandags tot 20 u. Tel. 36.84.65. 

BALEN 
VtSSERSPRIJSKAMP 

De afdeling Baien-Olmen organi
seert op zondag 26 augustus haat 
jaarlijkse vissersprijskamp. Bijeen
komst aan het lokaal « De Leeu
wen », Kerkstr. 63, Balen. Ivo Dil
len, die. weer thuis is na een lang 
verblijf in de kliniek verwacht veel 
loze vissertjes aan zijn vijver. 

BOECHOUT 
OVERLIJDEN 

1 augustus overleed mevr. Philo-
mena Bruninckx, weduwe J. Ver
bruggen. Na de stichting van de 
Volksunie te Boechout was mevr. 
Bruyninckx een van de eersten, die 
spontaan lid werd. Ook in jaren was 
zij het oudste lid van onze afde
ling. Nogmaals onze kristelijke deel 
neming aan de familie en in het 
bijzonder aan onze leden, haar 
kleinkinderen de h en mevr. J. Van 
Soom-Ceulemans. 
EEN AVOND BIJ 
ARMAND PREUD'HOMME 

Vrijdag 7 september te 20 u. 30 
In de feestzaal van het St.-Gabriël-
instituut. Lange Kroonstr 72 : René 
Herman presenteert zijn prachtig 
dia-sonorama « Heimwee doet ons 
hart verlangen ». In tweemaal 50 
minuten 400 dia's en 23 liederen 
ziet u het Kempenland en zijn 
mensen zoals toondichter A. Preud' 
homme ze in zijn muziek heeft 
weergegeven. De Vlaams-Nationale 
Kring van onze afdeling nodigt u 
allen uit op dit feest voor oog en 
oor, meteen een voorbereiding op 
het A. Preud'homme-jaar '74. Toe
gang vrij 
LUSTRUM-DANSFEEST 
. DE LEEUWEN DANSEN » 

Op 27 oktober in het chalet van 
Bacwalde. 

EDEGEM 
TE ONTHOUDEN DATA 

Vrijdag 7 september om 19 u : 
kolportage in de Wilsonwijk 

Zaterdag 14 september om 20 u. : 
gezellig etentje, aangeboden door 
Vujo. 

Woensdag 19 september om 20 u 
afdellngsraad, met als gast Wim 
Jorissen. 

Zaterdag 13 oktober om 20 u 30 
reuze VU-bal in « Produco » 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wordt lid of neem een abonne

ment op « Wij ». Gelieve U te 
wenden tot het VU-sekretariaat. 
Geestenspoor 72. Tel. 41.04.41. 

DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, schepen van Fi

nanciën, Handel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De Steure). Tel. : 
64.49.43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeen
teraadslid, Leliënlaan 22 (Maria
burg]. Tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, KOO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64.41.48. 

Veerie Thyssens, KOO-lid, Gees
tenspoor 72 (Centrum). Tel. 41.04.41. 
KVO-AVOND 

Zoals vorig jaar, een groot suk 
ses, richt de afd. VU-Anf-werpen 
weer een KVO-avond in op donder
dag 29 november. Het KVO-gezel 
schap brengt « La Bohème ». Kaar
ten op het sekretariaat, Wet3tr. 12, 
Antwerpen, tel. 36.84.65. 

HERENTHOUT 
RITTERKLUB OP BEZOEK 

De ontmoeting met onze Vlaam
se vrienden van Ritterklub werd on
der alle oogpunten een meevalier. 
De zeer fair door twee alles-geven-
de elftallen betwiste wedstrijd was 
technisch zeer genietbaar en kende, 
spijts het zonnige, warme weer, 
een zeer vlot verloop. Het goed-op-
mekaar-ingespeelde Ritter moest 
spijts een duidelijk technisch over
wicht de duimen leggen voor een 
steeds aanklampend Leeuwenelftal 
waar de achterlijn al de gevaarlijke 
situaties gepast wist weg te wer
ken. De 2-0 score gaf misschien 
een wel wat te gevleid beeld van 
het wedstrijdverloop. Maar op de 
twee doelpunten kan er niets aan
gemerkt worden. 

De verbroedering vond haar hoog
tepunt in het gezellig samenzijn 
dat daarop volgde in ons lokaal 
« De Nieuwe Kroon ». In de korte 
gelegenheidstoespraken werd er 
wederzijds op aangedrongen, de be
staande kontakten uit te breiden en 
de vriendschapsbanden nauwer toe 
te halen. Wanneer wij weten dat 
deze klub er in slaagt in het Frans-
dolle Brussel niet alleen een 
Vlaamse sportvereniging te doen 
bloeien maar tevens in staat is 
telkenjare in ditzelfde Brussel een 
uitsluitend Vlaams voetbaltornooi 
met sukses te organiseren dan is 
het gewoon onze Vlaamse plicht de
ze strijders op de voorposten te 
steunen en onze solidariteit te be
tonen. 

Vlaamse vrienden uit Brussel wij 
vergeten u niet ! 

HERENTHOUT 
VU-BAL 

Ons zeste VU-bal gaat door op 
29 september e.k. in zaal « Lux », 
Markt, Herenthout. Inkomkaarten 
van 50 fr. zijn nu reeds te bekomen 
bij al onze bestuursleden 

KAPELLEN 
10 JAAR VU 

Op 6 oktober te 20 u 30 in de ge
meentelijke feestzaal « Concordia », 
Dodpstraat, feestelijke dansavond. 
Onze bestuursleden zullen aan de 
deur komen met toegangskaanen 
voor het bal Ontvang hen goed. 
De zaal moet te klein zijn. Zij die 
een prijs willen geven vooi ae tom
bola kunnen deze bezorgen aan M 
Opdebeek, Wilgenstr. 4 

MERKSEM 
KERMIS 

Het is nu traditie geworden dat 
de Volksunie met de kermisdacjen 
ook met muziek op de straat komt 
En veel van onze leden houden 
daaraan. Zaterdag 25 augustus, op 
tocht door onze gemeente met de 
Ekerse drumband Deugd en Vreugd. 
Bijeenkomst en vertrek aan het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, te 
15 u Op zondag 26 augustus, ster
optocht door de gemeente met de 
gekende harmonie Kempenland. 
Plaats van vertrek en uur wordt in 
Tijl bekend gemaakt. Deze twee 
muziekoptochten worden ingelegd 
op verzoek van vele leden die er 
aan houden tijdens de .<ft'-rnisvie-
ring eens achter een Vlaamse har
monie op te stappen Het bestuur 
van afdeling rekent er oo dat de 
supporters taliijk zullen ^ijn 

MORTSEL 
HUWELIJK 

VU-afdeling en bestuur Mortsel 
wensen mej. Helena Mattheijssens 
en de h Philip Cappuyns, van harte 
geluk ter gelegenheid van hun hu
welijk heden, zaterdag 25 augustus, 
te 12 u., in de St.-Jozefskerk (Lier-
sestwg). Een welgemeend proficiat 

aan belder ouders, waarbij wij 
mevr. en volksvert. Reimond Mat
theijssens zeer graag vernoemen. 

VLAAMS VERBOND 
GEPENSIONEERDEN 

Zaterdag 8 september uitstap 
naar Ekeren met deelneming aldaar 
aan de grote VVVG-dag, Tiet o.a. 
vaandel-inhuldiging. 

Op donderdag 20 september 1973 
uitstap naar het domein van 
Bokrijk. Prijs : 100 fr. Inschrijven 
uiterst op 9 september bij : mevr. 
J. Claessens-Van Mierio, Pasmoor 
Deensstr. 13 ; H. Kunnen, Krijgs-
baan 80 ; Fr. Dewil, Nieuwelei 70 ; 
De Vijver, Nieuwelei 65 ; Tuerlinckx 
Edw. Arsenstr. 129 en Van Hore.i-
beeck S., Rietveld 7. 

NIEL 
VUJO 

Vandaag vertrekken onze jon
geren naar Wachtebeke naar 
het prov. domein Puyenbroek voor 
een ganse dag gezonde ontspan
ning. Inlichtingen bij Joost Vanden-
driessche, Dorpsstr. 50 of bij Ma-
rie-Claire Janssens, Boomsestr. 294. 

Na het sukses van vorig jaar 
richten we opnieuw een fietsen-
rally in op zaterdag 8 september 
Vertrek tussen 13 en 14 u aan het 
VU-sekretariaat, Antwerpsestr. 186. 
ledere deelnemer krijgt 5 u. tijd 
om deze zoektocht af te werken 
We beschikken over prachtige prij
zen. Deelnemingsprijs Vujo-leden 
25 fr. Niet leden 30 fr. We rekenen 
op een enorm aantal sportieve jon
geren (en ook ouderen). 
DIENSTBETOON 

Ook tijdens de vakantieperiode 
kunnen mensen met problemen te
recht op het sekretariaat, Antwerp
sestr. 186, waar Guido Michiels, 
Frans De Meulemeester en Jos De 
Koek ter beschikking zijn elke vrij
dagavond van 20 u. af. 

ST-JOBIN-'T-GOOR 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 19' september e.k. te 
20 u. 30 in ons lokaal « Sinjoor », 
Eikenlei 1. Volksvert. mevr. Neily 
Maes zal er handelen over « De 
vrouw in onze samenleving, gezien 
van uit VU-standpunt ». 
KONGRES 

Voor de deelname aan het VU-
kongres te Oostende op 25 novem
ber e.k. besloot ons afdelingsbe
stuur een bus in de leggen. Prijs : 
120 fr. Vertrek te 8 u. aan het kruis
punt te St.-Job. 

TURNHOUT-HOOGSTRATEN 
KANTONAAL BAL 

Zaterdag 1 september in het Pa
rochiecentrum, Markt te Rijkevor-
sel. Orkest : Los Camarados. 

WIJNEGEM 
BROXEELE 

Op 9 september trekt de Vlaamse 
Vriendenkring er weer eens op uit 
voor een reuze gezellige familie-
uitstap. Daar wij reeds enkele ke
ren zeer goed onthaald werden in 
de gemeente Broxeele (Frans-
Vlaanderen) gaan we nog maar 
eens die richting uit. 

WIJNEGEM 
IN MEMORIAM 

Op 18 augustus overleed 
schielijk de h. Jos Beyens (52), 
voorzitter van VOS en aktief 
medewerker in het plaatselijk 
IJzerbedevaartkomitee. 

In hem verloren de Vlaams
nationalisten van Wijnegem en 
van ver daarbuiten een goede 
vriend en strijdmakker, een man 
die zijn overtuiging nooit ver
borgen heeft en steeds bereid 
was, te helpen waar hij kon, 
en die daar meermaals de pijn
lijke gevolgen moest van dra
gen. 

Wij moeten nu helaas afscheid 
nemen van deze volksvriend die 
naar Pallieters voorbeeld zo 
veel van het leven hield. 

Wij betuigen, namens de he
le Vlaamse gemeenschap, ons 
oprecht medevoelen aan zijn 
echtgenote, mevr. Beyens-Pau-
wels, aan zijn zoon, dochter, 
schoonzoon en de ganse Familie. 

WILRIJK 
UITSTAP OETERVALLEI 

Niet naar Postel, maar naar de 
Oetervallei Niet op 4, maar op 16 
september trekken wij op familie-
uitstap. Een autobus vertrekt te 8 
u. en rijdt van het Valaar (K. Slater 
plein) over het Neerland (Atomium-
laan) en de Bist (Centrum) naar 
het Oosterveld ( spoorbrug over 
Boudewijnlaan) om de deelnemers 
op te halen. Rond 10 u. komen we 
in Neeroeteren aan voor een grote 
of kleine wandeling (naar keuze! 
door de bossen. Daarna piknik 
(knapzak meebrengen), voor drank 
(van papfles tot licht-alkoholische 

drank) wordt ter plaatse gezorgd, 
's Namiddags : verrassing. Vermoe
delijke prijs autobus : 80 fr. per 
volwassene, 40 fr. per kind. In
schrijven vóór 4 september bij : 
Mia Damen, Koolhofstr. 4, tel. 
28.15.17 ; Louis Robbroeckx, Vader-
landstr. 58, tel. 27.27.32 ; Hugo 
Jacobs, Vorstenhuislaan 14, tel. 
27.43.80. 

WOMMELGEM 
BLOEMENSTOET 

Op 26 augustus. Een dag van 
feest, kleur en vlaggen... zoveel mo
gelijk leeuwevlaggen ! De leeuwe-
vlag, nu door een dekreet van de 
Nederlandse Kultuurraad als natio
naal simbool van Vlaanderen er
kend, moet méér nog als vorige 
jaren de straten onveilig maken. Ze
ker de Wommelgemse lezers van 
dit blad mogen dit jaar niet manke
ren. Wie géén vlag heeft, schaft 
zich nu een « Ieeuw1<e » aan. Ver
krijgbaar : Welkomstr. 116. 

limburg 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

De eerstvolgende vergadering 
van het arr. bestuur heeft plaats 
op dinsdag 28 aug. e.k. Dit wordt 
dan de start van een nieuw werk
jaar in ons arrondissement. 

brabant 

ALSEMBERG 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 
in de zaal « De Kroon », Steenweg 
naar Halle 131, St. Genesius-Rode. 
Met disco-bar. Toegang 50 fr. Kaar 
ten te bekomen door storting op p.r 
15.02 van de N.V. Euralbank, Lange 
Lozanastr. 220 te 2000 Antwerpen 
voor rek. nr 670-0021159-08 van VU-
Alsemberg, Ingendaellaan 43, Al
semberg. Wij rekenen, als bedreig
de gemeente, op een talrijke op
komst. 

BRUSSEL 
BAL 

Op 22 september heeft In de 
zaal Meli (Heysel) ons afdelingsbal 
plaats. Begin 20 u. 30. Orkest Bert 
Minten. Nu reeds noteren en wel
kom I 

Dl EST 
BAL 

Eerste VU-bal, afd. Diest op 1 
september in de « Hallezaal », 
Grote Markt, met het orkest «Cre
scendo ». Aanvang 20 u. 30. Par
king Grote Markt en omliggende. 
Dit bal wordt gegeven in Diest, 
blauwe burcht van Omer Vanauden-
hove. Langzaam brokkelt deze ves
ting af. Nu reeds zetelt 1 VU-ge-
meenteraadslid in de meerderheid. 
Help ons door uw aanwezigheid om 
die burcht verder te slopen. 

DWORP 
WANDELRALLY 

VU-Dworp richt zijn eerste Pal-
lieter-wandelrally in op zondag 2 
september. Vertrek : De Leeuwe
rik, Kerkstr. 34, Dworp, tussen 12 
u. 30 en 14 u. Principe : C Recht
door. Inschrijving : tot 25 augus
tus 40 fr., daarna 50 fr., in het Gil-
denhuis, Kerkstr. 22, ofwel op PR 
128.76 van Kredietbank Dworp voor 
rek. 429-6091621-33 van VU-Dworp 
met vermelding : deelname rally 
... personen. Prijsuitreiking • + 19 
u. in het Gildenhuis ledere deelne
mer krijgt een prijs. Belegde 
broodjes te verkrijgen. 

HOMBEEK 
BAL 

Op zat 8 september groot dans
feest met het orkest van Stan 
Philips. Eerste dans om 21 u. 

Terrein Vago, Diepestraat, Hom
beek. Fantastische tombola. 

ITTERBEEK 
GEBOORTE 

Op 10 augustus schonk mevr. Van 
de Vondel het leven aan een zesde 
kindje, een meisje dat de naam 
Gudrun kreeg. De ganse afdeling 
feliciteert van harte de gelukkige 
ouders, en wenst aan het nieuwe 
dorpsgenootje een lang leven ge
vuld met de goedheid van de vader 
en de vurigheid van de moeder ! 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

27 augustus : arr. bestuur. 
1 september : bal, afd. Diest. 

10 september : arr. bestuur. 
15 september : bal, afd. Vossem. 
24 september : arr. bestuur. 
28 september : arr. raad. 
29 september : bal, afd. Wespe-

iaar-Tildonk. 

LIEDEKERKE 
NAAR DE AHRVALLEI 

Nog enkele plaatsen zijn open op 
de VU-bus naar de Ahrvallei (Duits
land). Deze weekeindereis gaat 
door op zaterdag 1 en zondag 2 
september. Het wordt het toppunt 
van gezelligheid. Met VU-vrienden 
ondereen I Vlug inschrijven (950 fr., 
alles inbegrepen) bij de bestuurs
leden. 

oost-vlaanderen 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
KULTURELE WEEK 

In samenwerking met de plaatse
lijke DF en VAB-VTB-afdeling richt 
de Vlaamse Klub Terjoden een kul-
turele week in. 

Van 1 tot 11 september stellen 
in de parochiezaal van Terjoden 
de kunstenaars Petrus Mertens 
(kunstschilder) en Jan Timmer 
(beeldhouwer) ten toon. Inleiding 
op zaterdag 1 september te 19 u. 
30. Openingsuren : zondagen en 
maandag 10 september van 10 tot 
12 en van 14 tot 20 u., andere da
gen van 14 tot 20 u. 

Woensdag 5 september : muzika
le en poëtische omlijsting der ten
toonstelling door Vujo-Terjoden om 
20 u. 

Vrijdag 7 september : muziek be
luisteren in de serene sfeer van de 
kerk van Terjoden. Werken van 
Beethoven, Bach e.a. Van 19 u. 30 
tot 21 u. 30. 

Zaterdag 8 september : muzikale 
mis opgeluisterd door het koor 
« Vrolijke Musici » uit Haaltert on
der leiding van Leo Opsomer en 
gekomponeerd door Frans De Mey
er. Om 19 u. 

De kulturele week van Terjoden 
staat onder leiding van ons ge
meenteraadslid Herman Roels. 

Inkom gratis. Alle lezers van 
• Wij » zijn natuurlijk hartelijk wel
kom. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Sekretariaat : Keizer Karelstr. 101 
tel . 23.52.27. 

Mededelingen : 1. Vermeld 
steeds uw inschrijvingsnummer op 
alle dokumenten of bescheiden die 
u op het sekretariaat afgeeft of 
toestuurt ; 2. Wanneer de briefom
slag « sociale wetten » vermeldt 
dan bedraagt de port voor mutuali-
teitsbescheiden 2 fr., indien niet-
gesloten ; 3. Eerst omslag adresse
ren, daarna prestatiebriefjes erin 
schuiven, om doordrukken te ver
mijden ; 4. Noteer zelf de samen
stelling van uw zending ; 4. Noteer 
zelf de samenstelling van uw zen
ding. Aarzel niet on- uitbetalings
vertraging te signaleren, liefst aan 
een beheerraadslid. Die kan dan de 
zaak behartigen. 

Keizer Karelstr. 101, t-el. 09/ 
235227. Het sekretariaat blijft ook 
gedurende de verlofperiode nor
maal geopend. Een beheerraadslid 
zal steeds ter beschikking staan 
der aangeslotenen. Voor opmei-kin-
gen of inlichtingen kan men zich 
ook wenden tot de beheerraadsle-
den persoonlijk, liefst echter tot de 
h. Guido Van Puyvelde, Lijnwaad-
str. 66, 9910 Mariakerke, tel. 09/ 
263645, die deze gevallen speciaal 
behartigt. We wensen de leden 
er attent op te maken dat het wen
selijk is alle in te leveren beschei
den (ook de bijdragebons) te voor
zien van hun inschrijvingsnummer. 

Schoolverlaters hoeven binnen de 
vier maanden ofwel werk te vin
den, ofwel zich in te schrijven als 
werkzoekenden. 

Werknemers als werkzoekenden 
moeten binnen die periode bij een 
mutualiteit inschrijven om geen 
recht op tussenkomst in de genees
kundige kosten te verliezen 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Om onze leden beter te be
dienen verhuizen wij naar betere 
en ruime lokalen. Vanaf 1 sep
tember wordt ons adres : Kei
zer Karelstraat 80. Ons tele
foonnummer : 09/235227 blijft 
hetzelfde. 

WAARSCHOOT 
ZITDAG 

Zaterdag 1 september a.s. tussen 
14 en 15 u. houdt kamerlid Frans 
Baert zitdag ten huize van Fons 
Van Holderbeke, Stationsstr. 5. 



ZOTTEGEM 

' VTB-VAB-VWB 

Op zondag 2 september houden wij onze 3e herfstwandeling door de 
poort van de Vlaamse Ardennen. 

Afstand Start Niet-leden VTB-leden VWB-leden 
42 km 9u. 45 fr. 40 fr. 35 fr. 
80 km IOu.30 35 fr. 30 fr. 25 fr 
16 km 14u. 25 fr. 20 fr. 15 fr. 

Mondvoorraad is te bestellen bij de inschrijving. Het Vlaams Kruis zal 
ter beschikking zijn tijdens de wandeling. Startplaats : Gemeenteschool, 
F. Bogaertstraat, Zottegem. 

Inlichtingen : . Badisco, tel. 09/602051, L De Metsstraat 48 • E Van 
Gijseghem, tel. 09/601603, Zuidstraat 49. 

Leiding : R De Cooman, Koningshoflaan 6. 

ZANDBERGEN GRII^^MINGE-
tDEGEM 
AFDELINGSBAL 

Op 1 september om 20 u. 30 gaat 
in de zaal Denderhof, Dorp te Zand
bergen ons derde VU-bal door. Or
kest : The Star Liners. Kaarten te 
verkrijgen bij de bestuursleden. 
Toegangsprijs 50 fr. Voorverkoop 
40 fr. Wij rekenen zoals vorig jaar 
op een grote aanwezigheid. 

west-vlaanderen 

BLANKENBERGE 
SPEL ZONDER GRENZEN 

Op het Spel zonder Grenzen en 
het banket dat deze spelen vooraf 
ging op het stadhuis, werd één en
kel lid van de raad van beheer van 
de BRT opgemerkt, nl. de VU-verte-
genwoordiger in de raad, de heer 
Paul Martens. Het was de eerste 
maal dat de VU zoveel eer werd 
aangedaan op het Blankenbergs 
stadhuis. 
VOORDRACHT 

Zaterdag 27 oktober, voordracht 
voor alle leden en simpatisanten. 
Zaal Forum, Kerkstr., te 20 u. 30. 
Niemand minder dan onze stadsge
noot en letterkundige Jaak Verstap
pen zal ons boeien met een « Boe-
renkrijgavond », in geuren en kleu
ren. 
SOUPER 

Aan al onze trouwe VU-leden en 
VU-gepensioneerden wordt ons jaar
lijks souper aangeboden op vrijdag 
14 december. Houdt van nu af de
ze data vrij. 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

De plaatselijke afdeling van het 
Vlams Verbond voor Gepensioneer
den richt op zaterdag 8 september 
e.k. een uitstap in per autocar. In 
de voormiddag wordt St. Niklaas 
bezocht met zijn kasteel, park en 
astronomisch Heirmanuurwerk. 
Daarna gaat de reis verder naar 
Ekeren en Antwerpen. Vertrek te 
8 u. 15 aan het station. Personen 
van de derde leeftijd kunnen deze 
reis gratis meemaken met hun 
huisgenoten. Zij dienen daarvoor 
echter onmiddellijk in te schrijven 
op volgend adres : sekretariaat 
VVVG, Astridlaan 2, Blankenberge, 
uiterlijk tegen 28 augustus. 

Deelnemers welke in Ekeren wen
sen een middagmaal te gebruiken 
(95 fr.) moeten zulks ook vermel
den. De knapzak kan ook medege
nomen worden. 

GISTEL 
OVERLIJDEN 

Op 14 augustus overleed op geze
gende leeftijd een onzer allereer
ste en trouwste leden : Carolus 
Peel, vader van Herman en Guido. 
Hij werd naar zijn laatste rust
plaats begeleid door vele leden en 
getrouwen. Onze innige deelneming. 

HOUTEM-ALVERINGEM 
OVERLIJDEN 

Op 14 augustus overleed te Roe-
selare, mevr. Simonne Delavie, ge
boren Bruynoghe, zuster van ons 
prov. raadslid Urbain. Wij bieden 
aan de familie onze oprechte deel
neming aan. 

IZEGEM 
FIETSTOCHT 

Zaterdag 11 augustus reden we 
de Gentele-route, klein in z'n om
vang, groots in z'n schoonheid. Dat 
het « vuur » erin zit, bewees het 
feit dat Jeroom Demeyer reeds 
voor 2 wagens voor de fietsen 
mocht zorgen, zonder te spreken 
van de stalen rossen die dan nog 
in of op personenwagens werden 
geplaatst. Nog steeds ben ook jij 
welkom... een fiets en een portie 
optimisme is het enige wat je no
dig hebt om te beginnen. En zo 
snel rijden we heus niet. Als je het 
wagen wil : zaterdag 25 augustus 
staat de Moutlandroute op het pro
gramma. Traditiegetrouw t Vlaams 
Huis, Grote Markt, Izegem, om 
13 u. waar de tocht weer eens per 
auto begint. 

JABBEKE 
NIEUWE START 

Na een deugddoende vakantie 
wordt er in gans onze partij weer 
duchtig gewerkt. Dit is ook zo met 
onze afdeling. Op dit ogenblik wor
den de voorbereidingen van het 
a.s. kongres te Oostende [Kursaal) 
door het bestuur onderzocht. Hier
op zullen tijdig in het weekblad van 
de partij, de nodige gegevens me
degedeeld worden. Moge het een 
goed kongres zijn. 

De nieuwe start van de leden 
en abonnementen wordt dadelijk 
ingezet. Wij hopen met beide aan
wervingen tijdig klaar te komen. 
Herhaalde malen hebben wij de na
druk gelegd, dat onze leden posi
tief zouden medewerken aan deze 
doelstellingen ; nieuwe leden maar 
vooral nieuwe abonnementen blij
ven voor de Volksunie van het 
grootste belang, daarom nogmaals 
een warme oproep om medewer
king van allen. 

BESTUURSVERGADERING 
Tijdens de vakantiemaanden juli 

en augustus zijn er geen bijeen

komsten geweest, deze zuHen her-
nomen worden, vanaf september 
e.k. 

OGSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(arr.) 
LEDENSLAG 

Ziehier de uitslag van de leden
stand, in verhouding tot de bevol
king : 

Per gemeente : Ettelgem, Leffin-
ge, Koekelare, Zarren-Werken, Al-
veringem, Zandvoorde, Wilskerke, 
Lo, Klemskerke, Middelkerke, Diks-
muide, Mariakerke, Merkem, Ou-
denburg, Vlissegem, Gistel, Hou-
tem, Roksem, Adinkerke, Ichtegem, 
Westende, Veurne, Houthulst, Bre-
dene, Bekrowest, Vuurtoren, Kok-
sijde, Snaaskerke, Stene, De Panne, 
Eernegem, Westkerke, Vladslo, 
Handzame, Beerst, Leke, Spermalie, 
Oostduinkerke, Oostende, Leisele, 
Bekegem, Kortemark, Nieuwpoort, 
Klerken, Driekapellen, Pervijze, 
Woumen, Stavele, Reninge, Beau-
voorde. 

Per afdeling : Ettelgem, Zarren-
Werken, Koekelare-Leke, Zandvoor
de, Middelkerke, De Haan, Maria
kerke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem, 
Westende, Alveringem, Diksmuide, 
Lo, Houthulst, Veurne, Bredene, Be
krowest, Vuurtoren, Koksijde, Ste
ne, De Panne, Eernegem, Merkem, 
Oostende, Kortemark, Nieuwpoort. 

Klassering volgens gemaakte 
vooruitgang : Ettelgem, Zandvoor
de, Zarren-Werken, Vuurtoren, De 
Haan, Eernegem, Ichtegem, Bekro
west, Middelkerke, Lo, Oudenburg, 
Diksmuide, Alveringem, Leffinge, 
Veurne, Merkem, Nieuwpoort, Koe
kelare, Koksijde, Kortemark, Stene, 
Mariakerke, Oostende, Houthulst, 
Bredene, Gistel, Westende, De Pan
ne. 

Een eresaluut aan Zarren-Werken 
en Koekelare in kanton Diksmuide, 
aan Alveringem en Veurne in kan
ton Veurne, aan Ettelgem en Lef
finge in kanton Gistel en aan 
Zandvoorde en Middelkerke in kan
ton Oostende. 

Voor 1974 ligt er een zware op
dracht voor Kortemark {kanton 
Diksmuide), Nieuwpoort (kanton 
Veurne) en Oostende-Centrum (kan
ton Oostende). 

OOSTENDE ~ ~ 
PLENAIRE VERGADERINGEN 

Voor de bestuursleden van alle 
Oostendse afdelingen, alsmede 
voor de gemeenteraads- en wijk-
raadsleden worden twee belangrij
ke vergaderingen voorzien op 7 
september en 12 oktober. 
OOSTENDSE POLITIE 

Ofschoon er onder onze politie
agenten talrijke voortreffelijke per
sonen aanwezig zijn, toch zijn er 
nog altijd die een VU-lid of een 
overtuigd Vlaming met - huid en 
haar zouden inslikken. Zo vond 
kommissaris Vanroose vorige zon
dag, tegen alle klaarblijkelijkheid in, 
de orde « verstoord » toen de TAK-
mannen hun wandeling voor am
nestie deden. Zij gingen er hard
handig op los, en ontzagen zelfs 
een kind van 11 jaar en zijn moe
der niet ! Zelfs kamerlid Miei Van-
steenkiste werd te lijf gegaan. Op 
de interpellatie in de gemeente
raad komen we volgende week uit
voeriger terug. Alleszins geen 
roemrijke dag voor de Oostendse 
politie, die onlangs in de pers als 
« hoofs » betiteld werd. 

tCEÜWEVlAGGEN 
tüdena de U }ufl-reeepfle V M 

1S/2 verklaarde burgemeester Piers 
met veel nadruk dat er geen spra
ke kon zijn om een andere vlag dan 
de zwarte leeuw uit te steken, en 
niet met de rode tong en de rode 
klauwen. Dat was duidelijke taal. 
Niettemin verschijnen nu reeds de 
eerste rood-getongde leeuwen, 
waarschijnlijk onder druk van rode 
Fons en zijn trawanten. De fraktie 
verzocht het schepenkollege om na
dere uitleg. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERFSTTOCHT 

Onze afdeling richt op 23 sep
tember een grote herfsttocht in, 
van ca. 15 km., welke een grote 
verscheidenheid zal bieden aan de 
deelnemers. Behoud van nu af aan 
reeds deze zondagnamiddag voor : 
het vertrek is gepland om 14 u. 
in de Thomas Van Loostraat. 
GEBOORTEN 

Hartelijk proficiat aan Daniël en 
Junia Vermoote-Debuysere bij de 
geboorte van Kurt op 25 juli ; aan 
Willy en Urbanie Hintjes-Van Ty-
ghem met ook 'n Kurt op 30 juli en 

• aan Daniël en Rita Menu-Van de 
Velde met het eerste kindje Heidi, 
geboren op 1 augustus. 

ROESELARE 
WEEK-END TE MOELINGEN 

De plaatselijke Vujo organiseert 
het weekend van Roeselare-kermis, 
op 25, 26 en 27 augustus, een ten-
tenweek-end in de Voerstreek, nl. 
in Moelingen. Alle VU-leden, Vlaam
se Vrouwen en natuurlijk Vujo-leden 
werden uitgenodigd. Momenteel zijn 
reeds een 35-tal mensen ingeschre
ven. De deelnemers worden op cam
ping Rusticana verwacht in de loop 
van zaterdag. Ter plaatse kan deel
genomen worden aan fotozoektocht, 
wandeltocht, kampvuur met onder
houdend gesprek over het « pro
bleem Voerstreek », en andere ak-
tiviteiten. Wie nog niet inschreef 
en over tentenuitrusting beschikt 
kan nog in extremis inlichtingen be
komen bij Rik Hoornaert, Beveren-
stwg 50 of bij Lode Viaene, Prin
senhof 6. 
NAKLANKEN 

De vakantie is er oorzaak van dat 
wij niet eerder konden terugkomen 
op de alternatieve elf-juli-viering die 
door alle Roeselaarse Vlaamse Ve
renigingen werd georganiseerd als 
protest tegen de partij-getinte « of
ficiële » viering. De opkomst was 
overweldigend. Meer dan 500 aan
wezigen waarvan een deel wegens 
plaatsgebrek van buiten het pro
gramma moest volgen Alle aanwe
zigen waren vol lof over het pro
gramma. Piet De Pauw bracht voor 
het eerst een strijdbare rede op 
een Roeselaarse Guldensporenher-
denking. Wat de lezer wellicht niet 
interesseert, maar des te meer de 
organisatoren : het feest werd af
gesloten met een licht financieel 
overschot. De zaken kunnen dus 
voor de volgende viering weer even 
scherp gesteld worden ! 
ZELFSTANDIG 

Het Ziekenfonds West-Flandria is 
er de laatste maanden zozeer op 
vooruit gegaan dat bij het ministerie 
van Sociale Voorzorg de aanvraag 
werd ingediend om het ziekenfonds 
wettelijk te erkennen. Dit gebeurde 
op 4 juni zodat het ziekenfonds van 
de moedermutualiteit Kortrijk af-

t aéfcta u> f }Utl. WB deze gelege» 
eid mogen vyl] nfët nalaten de p t i i 

niers vao héi eerste uur Roga 
Lafere, Nestor Deprez, Bernard 
Raes en Gerard Vanonacker va 
harte te danken voor het werk 
zij vroeger, en voor de twee 
sten, nu nog pre8te(e)r(d)en. 
deze hulde mogen ook alle plaat»^ 
lijke medewerkers van Hoogleda; 
Gits, Ledegem, Moorsiede, Wingen* 
Izegem en Kachtem betrokken woH 
den. En nu maar streven naar m 
gestelde streefcijfers. 
HELP MEE 

Behoor tot het kader dat de nie«^ 
we Vlaamse vereniging: het Vlaanil 
Ziekenfonds West-^^landria h e ^ 
Wij kunnen in alle gemeenten v ^ 
het arr., inkluus Roeselare en d f 
reeds genoemde gemeenten no{| 
medewerkers gebruiken. Neem ko 
takt op met het Centraal Sekreta^ 
aat. Westlaan 145, Roeselare (tfl 
202.08), vragen naar Dirk Van Le» 
ven. 

ZANDVOORDE ' 
OVERLIJDEN 

Alhier werd onder grote deelne
ming ten grave gedragen, ons Ué 
Jacqueline Meyers, dochter vaa 
Jaak Meyers, bestuurslid en med» 
stichter van de afdeling. Op kort* 
tijd ontviel dit mooi gezin aldus een 
tweede kind bij een verkeersong©* 
val. Wij bieden Jaak en Gerarda en 
alle overige familieleden onze 
meest innige deelneming aan. 

zoekertjes 

Geagregeerde in masso-kinesithe-
rapie met zeventien jaar ervaring 
zoekt dringend betrekking in kliniek 
of KOO-instellIng. Omgeving Meche-
len-Antwerpen. Kunnen dokters of 
KOO-leden hier niet helpen ? Kon-
takt via B. Dosfel, KOO-lid Meche-
len, Kleine Bareelstr. 80, Mechelen. 
Tel. 015/438.13. — R94 

Jonge dame uit St. Kwin^ens-Len-
nik zoekt bureel of typwerk thuis. 
Tel. 02/52.45.86 of 02/52.46.20. 

R 98 

Welk VU-gezin heeft zin ir, een 
vakantieverblijf aan zee, het ganss' 
jaar door, centrum stad ..Oostende,. 
3de verdiep, 2 slaapkamers, woon
kamer, keuken. 1.500 fr. per maand. 
Ongemeubeld, geen lift, vrij vanaf 
1 september 1973. Toon Van Syr»-
ghel. Witte Nonnenstr. 5, 8400 
Oostende-, tel. 056/74931. R 97 

VU-gemeenteraadslid ontving graag 
in verband met studie over kabel
televisie bevindingen en/of doku-
mentatie van koliega's over dit on
derwerp. Ing. Caethoven, Katerstr. 
150,2260 Nijlen. R 96 

Zoekt aangepast werk, jongeman, 
22 j . , diploma A6/A2, handel, vrÜ 
van legerdienst. Zich wenden : 
volksvert. E. Raskin, Ursulastr. Ü 
Eigenbilzen (tel. 011/19454) of JL 
Gabriels, Siemenstr. 28, Bree (teL 
011/66290). R 95 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 

O •IOu.00 : CEcumenische dienst uit de St-
Pieterskatedraal in Geneve. 

O 14U.45 : Skippy. 
O ISu.lO : Binnen en buiten. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.25 : Disneyland. 
O 19U.10 : Sporteportage. 
O 19U.35 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : De filosoof van Hagem. 
O 21U.05 : 1 wish you love. One-woman-

show vaq Mariene Dietrich. 
9 21U.55 : De telefooncel. Drama over een 

man die opgesloten zit in een telefooncel 
en vergeefse pogingen onderneemt om 
met de buitenwereld in kontakt te ko
men. 

O 22U.30 : •"V-nieuws. 
O 22U.40 : Wereldkampioenschappen wiel

rennen op de baan in San Sebastian. 

sprek met professor Albert Coppé over 
Europese en multinationale problemen. 

O 22U.40 ; TV-nieuws. 
O 22U.50 : Wereldkampioenschappen wiel

rennen op de baan in San Sebastian. 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Tienerklanken. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De wereld van Somerset Maug

ham. Bloemlezing uit zijn korte verhalen. 
# 21U.00 : Een vis heeft handen. Japanse 

dokumentaire over blinde kinderen. 
O 21U.30 : MASH. 
9 21U.55 : Natuurparken in Limburg. 
O 22U.10 : Gastprogramma. Het vrije woord. 

Het Humanistisch Verbond. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

O 21U.05 : Spel zonder grenzen vanuit Hel-
ligenhafen met Dottenijs. 

O 22U.05 : TV-nieuws. 
O 22U.35 : Wereldkampioenschappen wiel

rennen op de weg in Barcelona. 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Black Beauty. 
O 19U.25 : Tips voor trips. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
• 20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Romaln 

Deconinck en Leo Martin. 
# 20U.40 : De modeshow. Toneelspel van Ha

rold Pinter In een vertaling van G.K. van 
het Reve. 

O 21U.50 : Alledag. Mode. 
O 22U.05 : Première. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 

O 18U.30 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.35 : Follyfoot. 
O 19U.00 : Tienerklanken. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Mijn vrouw van hiernaast. 
O 20U.40 : Black and White Show. 
O 21U.25 : Mannix. 
O 22U.15 : TV-nieuws. 
O 22U.25 : Wereldkampioenschappen wiel

rennen op de baan in San Sebastian. 

MAANDAG 27 AUGUSTUS 

O 18U.55 
O 19U.00 
O 19U.10 
O 19U.45 
O 20U.10 

film. 
• 21U.55 

Fabeltjeskrant. 
Frac, de schrik der katten. 
Sporttribune. 
TV-nieuws. 
Operatie Crossbow. Oorlogs-

De Europese uitdaging. Een ge-

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 

O 18U.15 
O 19U.30 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 20U.35 

Jevanjong. 
Fabeltjeskrant. 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Het schip van 

de dierenwereld. 
de woestijn. Uit 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 

O 18U.55 
O 19U.00 

te. 
O 19U.30 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 20U.55 
O 21U.40 
O 23U.30 

Fabeltjeskrant. 
Vakantiekwis. De Moervaartro» 

Ziet u er wat in 7 
TV-nieuws. 
Piste. 
Panorama. 
El Gringo. Speelfilm. 
TV-nieuws. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

}an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag; vrijd. 14u tot zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - T«l. 52.13.12. 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

Technisch Inst i tuut 
« LOUISE-MARIE » 

— KINDERVERZORGSTERS 
— VERPLEEGASPIRANTEN 
— SANITAIRE HELPSTERS 

2 of 3 jaar studie - van 15 [aar af 
LANGE LOZANASTRAAT 244, 

ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 
Inlichtingen : alle dagen 
's Zaterdags op afspraak 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

ANTWERPEN 03/35.60.69 
LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

TIELT (W.Vl . ) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

MACONFECT - KLEDING 
Oppersiraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel . (053)«6219 
MAATWERK en zeer gro»é keus 
kleding . KLAAR O M DRAGEN » 

A.v.y.s. - v.sM 
Algemeen Verbond van Vlaamse 

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38.74.08. 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag '. 

VLAAMSE TOERIST beioek ook eens 

DE VOERSTREEK 
Rust in uniek landschap 

Inlicht V V V DE VOFRSTREEK 
Kerkstraat S3 - Moelingen 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANOTECHNISCH LABORATORIUM 
Cha'allaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 
ZEEVISGROOTHANDEl 

— Prijsliist op aanvraag — 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatle 

en zelfs beter i 
Priisbestek en studie zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

OOSTDUINKERKE aan zee 
verkoop 

VILLAS - APPARTEMENTEN 
BOUWGRONDEN 

promotor 
VILLA - LANDHUIZEN 

sleutel op de deur 
verhuring 

BEMEUBELDE VILLAS 
APPARTEMENTEN - STUDIOS 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

ADVERTEERT 
IN «WIJ » 

Commissie van Openbare Onderstand Merksem : 
Vakante plaats van KINDERVERZORGSTER 

waarvoor tevens een werfreserve wordt aangelegd. 
Aanvragen dienen uiterlijk op 5.9.73 ingediend. 

Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van 
de C.O.O., Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht' 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

THIER BRAU HOF 
IEDER DORTMUNDER 

k a n U op ieder o g e n b l i k v a n de dag van h e t jaar 
m i d d a g - e n a v o n d m a l e n a a n b i e d e n 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i jg t U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goa-
lasf - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleeischotol 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 11 . Tol. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74 89 mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) ; Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Sfwg Torhout-Llchterveldo - 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

Wi| zoeken dringend : als medewerkers • Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast (oon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-lo. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lef op het huisnumme !) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit b'ad 10 % korting 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^'^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem grati 

Dir-gen Dries Bogaert 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaal 
onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo 
sekretariaat - journalistiek - etalage 
verkoop - hostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er
kend) 

Lange Ridderstraat 36 
Bondgenotenlaan 84 -
Priester Daensplein 2 
Gulden Vlieslaan 26 
Thonissenlaan 23 
Sint Jorisstraat 33 

• 2800 MECHELEN 
3000 LEUVEN 
- 9300 AALST 
8000 BRUGGE 

5800 HASSELT 
8500 KORTRIJK 

Begiinenvest 99 - ANTWERPEN Tel. 

Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 
Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 

(03)33.60.58 en 30.01.80 

GEMEENTE MOL 

BERICHT VAN AANBESTEDING 
AUTOMATISCHE DRIEKLEURIGE LICHTINSTALLATIE 

Op woensdag 29 augustus 1973 om 10 uur zal er ten gemeente-
huize van Mol, Stn overstaan van de beer voorzitter, overgegaan 
worden tot het openen der biedingen, ingekomen voor leveren 
en plaatsen van twee automatische driekleurige lichtinstallaties. 
De lastvoorwaarden liggen ter inzage op het Kantoor der Aan
bestedingen, Luxemburgstraat 49, 1040 Brussel, en op de bure
len van de gemeentelijke technische dienst. Markt 22, Mol, al
waar zij te bekomen zijn mits storting van de som van 30 fr. op 
P.R. 9161 van het Gemeentebestuur van Mol. 

Op WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1973, te 10.30 u. zal er ten 
gemeentehuize van Mol overgegaan worden tot het openen der 
biedingen, ingekomen tot het aanleggen van een sportveldbe
kleding in het omnlsportveld. 
De stukken liggen ter inzage op : 
— het kantoor dei aanbestedingen, Luxemburgstraat 42 - 1000 

Brussel. 
— Op de burelen van de gemeentelijke technische dienst -

Markt 22, Mol. 
Zij zijn KOSTELOOS verkrijgbaar op laatst vermeld adres. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Op maandag 3/9/1973 te 10.00 u. zal er ten gemeentehuie van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingekomen 
tot vernieuwen van de elektrische installatie in het gemeente
huis. 
De stukken liggen ter inzage op l\et kantoor der aanbestedingen, 
Luxemburgstraat 47, Brussel. 
De burelen van de gemeentelijke technische dienst, Markt 22 
Mol. 
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling of 
storting van 50,— fr. op P.R. 9161 van het gemeentebestuur van 
MOL. 

Op WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1973 TE 11 UUR, op het gemeen
tehuis van MOL, zal overgegaan worden tot de OPENING DER 
BIEDINGEN voor : 

VERBOUWINGSWERKEN BUREEL BEVOLKING. 

Erkenning : kategorie D klasse 2. 
Raming : 2.142.667 frank -h BTW/. 

De biedingen kunnen ter zitting afgegeven worden of dienen 
vooraf aangetekend verzonden te worden aan de Heer Burge
meester van de gemeente Mol. 

De dokumenten kunnen geraadpleegd worden : 

1. op het gemeentehuis van Mol. 

2. op het verkoopkantoor voor Aanbestedingsdokumen-
ten, Luxemburgstraat 44, te Brussel. 

3. op het bureel van de ontwerper : J. Van der Voort, 
Ir. architekt, Gaststraat 56, te Mol. 

De aanbestedingsdokumenten zijn te koop door overschrijving 
van de som van 450 frank, BTW inbegrepen, op postrekening 
nr 92.28.06 van J. Van der Voort, Gasstraat 56, te Mol. 

(Gelieve bij overschrijving het BTW-nummer te vermelden). 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

langs Zoutstr. 30. 29-33, 36-38 
Tal. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagen» - bedjes «n wiegen 
stoeten en looprekken - schommels - kamerversloringon - was

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrusttngen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaat

sen - kamplngartlkelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen -
ttlakr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren • 
poppen - poppenwagens en -wtegfei . burelen • lessenaar* -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nlaken - schooltassan • borden - tuinmeubelen - tutnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 



|e kunt je werkelijk afvragen... 
aan wat wij onze reputatie danken... 
waarom duizenden reeds met ons bouwden... 
hoe wij iiet deden... en liet nog steeds doen.. 

Net antwoord ligt gewoon voor de hand : 

emdnl wij A N D E R S zijn lian anderen 
DAT HOUDT I N : 

dat wij onze toekomstige klanten deskundig voorlichten !! 
dat wij hen het niet denkbeeldige bouwavontuur besparen!! 
dat wij hun desiderata inwilligen! 
dat wij hun financiële mogelijkheden grondig bestuderen 
en hun behoeden tegen risicoverpiichtingen. 

ZO bouwden wij aan onze eigen reputatie, maakten wij DUIZENDEN TEVREDEN 
KLANTEN en volharden wij nog heden in ons opzet: 

P*lfi 

de klant 
Ie dienen! 

IhxjtKyÜ 

U vindt onze v/erven verspreid over gans het Vlaamse landsgedeelte, dus zeker 

in uw buurt ! Loop die werf niet voorb i j : GA EENS KIJKEN !! Wil je nog andere 

adressen... vraag er ons om... wij hebben referentieadressen voor elk type van 

woning die u wenst te bouwen! 

En zo u dan UITVOERIGE inlichtingen wenst, kom of schrijf naar ons INFOR

MATIECENTRUM... dan praten we samen over duizend en één mogelijkheden, 

over wat kan en niet kan, over wat mag en niet m a g ! 

Mensen waarop je kan BOUWEN verwachten je.. 

het algemeen bouwbedrijf 
mensen waorop je lean B O U W E N 

Antwerpen Gsni Leuven Getik 
Meir 18 Onderhergen 43 Brusselsesfr, 33 Winterslagstr, 22 
03/31.78.20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

6oo arlidtietó*** lOOl mogelijfeïjeben 

BON 
Naam 
Adres 
Tel 
• beschik, over bouwgrond - gemeente; . 

- breedte : 
en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden. 
• beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

een voorstel te doen voor het bouwen van 
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in 
volgende gemeenten : 

• houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
• zal een bezoek brengen aan uw informatie

centrum te...»».»^.^ ..,op te .. . ..u. 

Handtekening 
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schoi 

Men weet dat de meeste grote voetbalklubs publiciteit voeren via de 
buiken van hun spelers. Het is zeker moeilijk om dat nog niet te hebben 
opgemerkt, vooral nu de televisie van oordeel is dat wij alles moeten zien 
wat iets te maken heeh met sjotterij of koerserij Een klub die lang weer. 
stand bood aan de mode van de publiciteit op de truien is Anderlecht. 
Nu echter zal ook de Brusselse klub het reklamepad betreden Wij lezen 
in o Les Sports » dat Anderlecht vanaf 1 september reklame zal maken 
voor de brouwerij « Beile-Vue », dat er een kontrakt is van vijf jaar, en 
dat de voorwaarden uitzonderlijk gunstig zijn voor de klub. Wat het blad 
om ons onbekende redenen niet vermeldt, en wat de zaak nochtans uiterst 
simpatiek had kunnen maken, is dat de patron van de brouwerij en de 
patron van de klub een en dezelfde persoon zijn, namelijk m'sieu Constant 
(Vandenstock). De Anderlecht-supporters zullen nu niet anders kunnen 
dan iedere dag een geuzeke of vijf zes drinken, en in dat geval zal de 
sakelijke overeenkomst tussen klub en brouwe,i] niet alleen voor de 
klub gunstig zijn. 

troost 

• Les Sports » vertelt dat iemand 10 (Franse) frank zond naar president 
Pompidou, met het verzoek deze « som » over te maken aan de renner 
die laatst eindigde in de laatste ronde van Frankrijk Dit bij wijze van 
aanmoediging. Wellicht kende Pompidou die renner niet, want hij maakte 
die 10 frank over aan Jaak Goddet, de inrichter, die dan op zijn beurt het 
nodige deed opdat de rechthebbende zijn geld zou krijgen. Alleen, zo 
meldde « Les Sports » verzond Pompidou de 10 frank per brief, wat in 
Frankrijk verboden schijnt te zijn. Laten wij daar overheen stappen, wie 
nooit gezondigd heeft werpe de eerste steen, en enkel vaststellen dat 
daarmee iedereen aan zijn trekken is gekomen Zelfs de laatste heeft 
zijn speciale prijs gekregen In omvang niet te vergelijken misschien met 
wat mannen als Merckx en Ocana als premies plegen op te vangen, maar 
't is de « geste » die telt, zoals een nogal gierige tante van ons placht te 
zeggen als zij ons met nieuwjaar een overjaarse peperkoek gaf. 

De atletiekbelevenis van het jaar zal ongeiwiifeld de v errassende eindspurt zijn tussen Karel Lismont en Willy 
Polleunis Een uitslag waar « ouwe Gaston » ook heelw at plezier aan heeft beleefd 

new look 
In Engeland is een coiffeur — klinkt toch nog een beetje sjieker dan haar 
kapper, vinden wij — voor heren Er zijn in Engeland meer coiffeurs voor 
heren Maar er is eén coiffeur die zich straf gespecializeerd heeft 

• 
Die coiffeur heeft zich gespecializeerd in het haarverven Hi| geeft de 
haren van de supporters precies de kleurtjes van hun aanbeden voetbal 
klub Rood wit, geel blauw vos gespikkeld paars met streepkens 

• 
Die coiffeur zal binnen twee a drie seizoenen « binnen » zijn Het sukses 
Is enorm en de prijs voor een behandeling tussen de 500 en de 1000 frank 

Slechts éen huismoeder van de oude stempel was met tevreden toen haar 
zoon naar huis kwam met rood wit haar en een blauw oog 

Voor dat laatste wees de kapper alle verantwoordelijkheid af 

Wij vinden dat men in België ook maar eens moest beginnen met die 
mode 

• 
De Kongolezen die voor Klub Mechelen supporteren zouden meteen sup 
porter zijn van België want de kleuren van Klub Mechelen zijn geel rood 
De Chinese supporters van Daring Molenbeek (rood zwart) ook moest 
Daring Molenbeek nog bestaan 

• 
Hoe moeten de supporters van de Club Belgique — bestaat met in het 
Vlaams — die de Belgische nationale ploeg moreel steunen hun haar 
laten kleuren ? Rood ' Wit ' Trikoloor ' Laat Luc Varenne zijn sieraad 
door kapper en verfkwast verknoeien ' Hoeveel leden van de Club Bel 
gique hebben nog haar ' 

• 
Laten wij met dat laatste met lachen Wij hebben er ook niet veel meer 
Net genoeg om het ene paars en het andere wit te laten verven Waarmee 
u weet, maar dat wist u al lang dat wij supporteren voor Anderlecht 

• 
Op de redaktie van « Les Sports » loopt iedereen als « rouche » geverfd 
Voor Mon Arets met haar en Jaak Lecoq zonder haar stelde dat geen pro 
blemen Zij zijn het van nature 

• 
Enig probleem schijnt er wel te bestaan voor het « langharig tuig » De 
verf in kwestie is voorlopig slechts in potten van vijf kilo beschikbaar 

• 
Enig probleem is er ook voor de lauwen de onzekeren de overlopers de 
neutralen en de enkele arbiters die nog niet fluiten voor Anderlecht en 
Standard Hun wordt een regenboogkapsel aangeraden Zo zijn zij sup 
porter van alleman en van Merckx in het bijzonder en ook een beetje 
naar de mode. 

• 
Hoge bonzen krijgen het voorrecht paars lood te dragen Altijd gedistin
geerde kleuren geweest, en meteen die van Anderlecht en Standard sa
men 

• 
Om alle verwarring te voorkomen dient overeengekomen dat de kleuren 
op de kop alleen betrekking hebben op de i'itverkoren voetbalklub Het 
geel rood of blauw van de partijlidkaart wordt aangebracht op de elle 
bogen 

• 
Spaarzame supporters worden eraan herinnerd dat een pruik in de ge 
schikte kleuren goedkoper uitvalt In de week kan madam die dragen 

• 
Okselharen werden niet mee geverfd Proeven hebben uitgewezen dat 
dit een echt geknoei is 

im mm El WM m 
mwum 

KOELTOGEM 
KOELKAMER3 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINK6UMB1CHT1NGEN 

opt imisme 

Wetende dat de lezers vai deze 
bladzijde alle tien van het soort 
zijn dat iedere morgen vier vijf 
sportgazetten leest van a tot z en 
ten pllen prijze bij willende zijn 
met onze sportbeschouwingen moe 
ten WIJ zo een beetje het voor 
beeld volgen van de konfraters die 
het menen en u zeggen hoe de 
Ijverige sekretaris van de voetbal 
klub van Groot Donkerbeek en de 
vooruitziende bestuursleden van 
Klem Diepenberg het komende voet 
balseizoen tegemoet zien Zij zijn 
zoals u elders misschien ook al 
hebt kunnen lezen — de pe"skonfe 
renties zijn met voor niks uitgevon 
den — gematigd optimist Men zal 
echter wel degelijk rekening moe 
ten houden met hsn want is het 
niet zeker dat zij kampioen zullen 
worden dit is wel zeker veel zal 
het 1 iet schelen Daar staan de 
versterking van de ploeg vooral het 
aanvallend kompartiment en de 
nieuwe trainer, en de nieuwe aan 
pak van de zaken borg voor Wat 
gaan wij met al die kampioenen 
moeten anvangen, mensen wij heb 
ben er al zoveel 

...en spektakel 

WIJ vertelden dat zowat alle voet 
balklubs in ons land in het komen 
de seizoen kampioen denken te 
worden Er is, volgens de traditio 
nele intervieuws die in deze spor 
tieve komkommertijd de sportblad 
zijden van de kranten moeten vul 
len nog iets dat zij allemaal gaan 

doen offensiet spelen Het ziet er 
dus naar uit dat wij ons van het 
begin af mogen vei wachten aan 
een lawine van doelpunten Als het 
maar waar is natuurlijk want ieder 
jaar opnieuw wordt dit beloofd En 
ieder jaar opnieuw loopt het uit op 
afbraakvoetbal Officieel heet dat 
dan taktisch rijp voetbal of strate 
gisch wel overwogen voetbal Het 
kan zijn dat de herinnering metter 
tijd een beetje rozig is uitgeslagen 
maar als wij terugdenken aan de 
tijd dat men speelde met een aan 
vallende spil en met vijf vcorspe 
Iers op een lijn dan hebben wij 
toch de indruk dat een voetbalpar 
tij toen prettiger om volgen was 
dan wat men er nu met de « nood 
remmen > en zo van terecht brengt 

sol idar i tei t 

Dit IS de periode waarin de ver 
schillende reeksen voor de kompe 
titles m de verschillende sporttak 
ken samengesteld zijn en v.iann 
men zich hier en daar realiseert 
dat men bij de samenstelling van 
die reeksen benadeeld werd, om 
dat men veel grotere verplaatsin 
gen moet doen dan andere klubs 
Wat vanzelfsprekend grotere onkos 
ten meebrengt Wij vragen ons af 
waarom men geen sisteem uitdenkt 
waarbij de klubs die minder kilo 
meters moeten afleggen dan het 
gemiddelde iets storten in een 
gemeenschappelijke kas, waaruit de 
klubs die meer kilometers moeten 
afleggen dan het gemiddelde dan 
iets zouden ontvangen Sisteem dat 
reeds werd voorgesteld vroeger als 

WIJ ons met vergissen m de volley
balbond Heel rechtvaardig is dat 
sisteem ook met misschien, in die 
zin dat in de streken waar hard ge 
werkt wordt en waar dus veel 
klubs dicht bij elkaar liggen zou 
moeten afgedokt worden, terwijl in 
streken waar de aktiviteit maar 
zus en zo is waar de klubs maar 
zeldzaam en bijgevolg enigszins ge
ïsoleerd zijn, zou ontvangen wor
den Maar wie zal ooit eens een 
sisteem bedenken dat iedereen, 
zonder een uizondering tevreden 
stelt ' 

n ieuwe kl iek 

Eugeen Steppe, oud-sekretaris 
van Anderlecht en nu big chief van 
Racing White Daring Molenbeek — 
wat een naam zeg ' — heeft nog 
eens een voorstel gedaan Hi, is 
zinnens alle spelers van de natio
nale liga een speciale identiteits
kaart te geven, zodat zij zich ten 
allen tijde kenbaar kunnen maken. 
Voor wat de Brusselse klubs be
treft werd dit voorstel al aanvaard 
Voor de andere klubs zal het wel 
volgen Binnenkort zullen wij het 
dus kunnen beleven dat er weer 
een kategorie meer is, die overal 
wat voordeeltjes krijgt, terwijl de 
« simpele burger » het volle pond 
kan neertellen Het zal er dus weer 
op aankomen een sjotter in de fa
milie te hebben wil men goedkoper 
aan bier en tramkaartjes komen. 
Voor ons niet gelaten, maar wij 
vinden dat het een dikke truterij 
wordt met al die bevoorrechte 
groepjes e mensjes 

o.a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE IN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA Oe Wmterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 Op het strand, een matchke volleybal! 

beetje fitter 
een vakantiebezigheid die ons niet alleen gelukkig maakt, maar ook een 


